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صصی فناوری  تخ

گاه  آمل دانش  اهی نوین 

 

 ژپوهشی آموزشی  و      معاونت 

 

  بسمه تعالی

سال    کارشناسیکاردانی و  ی  پذیرفته شدگان نهایی دوره ی  تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه  عرض  ضمن

می   1140-2140تحصیلی   اطّالع  وبه  نام  ثبت  که  واحد  رساند  مرحلهر  د انتخاب  به دو  اعالم   ،  ذیل  شرح 

  گردد: می 

  )آنالین(  ثبت نام اینترنتی  :ی اولمرحله                             

پذیرفته  نام تثب تاریخ   شدگان  اینترنتی  پایگاه  1401/ 06/07لغایت    1401/ 02/07از  به  مراجعه  با   ،

 انجام می پذیرد.  های نوین آملتخصصی فناوری رسانی دانشگاه اطالع 

آموزش  سایت  به  مراجعه  طریق  از  زیر،  روزهای  در  الفبا،  حروف  حسب  بر  شدگان،  پذیرفته  اینترنتی  نام   ثبت 

 .دانشگاه تخصصی فناوری نوین آمل انجام می پذیرد

 بندی ثبت نام زمانجدول  

 خانوادگی  نام اول حرف ترتیب به تاریخ

 الف ب پ ت ث ح ج 02/07/1401

 خ د ذ ر ز ژ س ش  چ 03/07/1401

 ص ض ط ظ ع غ ف ق ك  04/07/1401

 گ ل م ن و ه ی 05/07/1401

 کلیه افراد جامانده  06/07/1401

 

 :نوین آمل، به آدرس زیر شویدابتدا وارد سامانه ی آموزشی دانشگاه تخصصی فناوری  

 نشانی پایگاه جهت ثبت نام آنالین
www.ausmt.ac.ir 

 

 ها/ سامانه آموزشی سایت دانشگاه/ سامانه  جهت ورود به سیستم:

 » دانشجو جدیدالورود« کاربری :   نام

 « شماره ده رقمی کد ملی » شناسه کاربری : 

 .استفاده نمایید  » شماره داوطلبی  « :واژهگذر 

http://www.ausmt.ac.ir/
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صصی فناوری  تخ

گاه  آمل دانش  اهی نوین 

 

 ژپوهشی آموزشی  و      معاونت 

 )لطفا بعد از ورود به سامانه، شماره دانشجویی خود را یادداشت نمایید.( 

https://edu.ausmt.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx  

ویی و کد رهگیری خود  ی شماره دانشجد از ورود به سامانه و تکمیل اطالعات پرینت برگه : لطفا بعر مهمتذک

 را اخذ کرده و همراه مدارك ارسال نمایید.

 گردد. ساعت توسط آموزش اخذ می  48بعد از  اولیه ی برای دانشجویان جدید پس از بررسیدروس انتخاب *

 

 : مراجعه و با وارد کردن فوق ی دانشجویی به سامانه ی ذیرفته شدگان بعد از ثبت نام و دریافت شماره پ

 

  نام کاربری : دانشجو

    ( شماره دانشجویی): کاربری شناسه

 (کد ملی) :گذر واژه 

 

کارنامه نیمسال و تغییر نیمسال دروسی که آموزش انتخاب واحد نموده را    ،، گزارش پس از تأیید اطالعات 

 د.نرویت نمای

 .باشد می  1401/ 09/07 تاریخ کارشناسی از کاردانی و ی  دوره  کالس  شروع

: ثبت نام مرحله اول الزامی بوده و در صورت عدم ثبت نام آنالین، مدارك فیزیکی ارسالی بررسی  تذکر مهم

باشد نمی گردد.   نهایی نمی  تائید  منزله  به  اول  نام مرحله  ثبت  دانشگاه   و پذیرش  همچنین  متقاضیان در 

مدارک  ی  کلیه   ارسالبصورت مشروط بوده و تائید نهایی ثبت نام منوط به    تخصصی فناوری های نوین آمل

باشد.  می  دانشگاه کارشناسان آموزش   و بررسی آن توسط   ( ثبت نام مرحله دوم)  پستیدرخواستی به صورت  

ارسالی  مدارک  که  گردد  مشخص  که  صورتی  در  است  نواقصی بدیهی  از  دارای  تحصیل  باشد  ادامه 

 . آیدمی جلوگیری به عمل دانشجویان

 سازی مدارک الزم جهت ثبت و ارسال به پست الکترونیکی اسکن و آماده

 سال جاری  عکس جدید  -1

 ثبت نام  هایفرم  و بارگذاری تمامی  تکمیل  -2

 تصویر کارت ملی پشت و رو  -3

 سامانه آموزشی  آدرس

https://edu.ausmt.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx
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صصی فناوری  تخ

گاه  آمل دانش  اهی نوین 

 

 ژپوهشی آموزشی  و      معاونت 

 شناسنامه تمام صفحاتتصویر  -4

 اصل یا گواهی موقت مدرك پیش دانشگاهی -5

 و دیپلم  ریزنمرات پیش دانشگاهی -6

 اصل یا گواهی موقت مدرك دیپلم متوسطه  -7

ثبت  زمان  در  که  شدگانی  پذیرفته   : دانش تبصره  آزمون،  در  شرکت  برای  دیپلم  نام  مقطع  آخر  سال  آموز 

تاریخ  اند، می بوده  تا  این صورت    1401/    06/    31بایست حداکثر  باشند در غیر  التحصیل شده    طبقفارغ 

 ها وجود نخواهد داشت.مقررات امکان ادامه تحصیل آن

 دیپلم   سال ات سهنمر ریز یا  دوازدهم  تا  دهم های  پایه تحصیلی سوابق کلی   گواهی  -8

فارغ    برای  ایحرفه   و  فنی  هایآموزشکده   پیوسته   کاردانی   دوره   پایان   مدرك  موقت   گواهی   یا   و   صل ا  -9

 ها هنرستان 5-3-4 نظام  التحصیالن

آنالین مشخصات مدرك  نام به صورت  دانشجو باید در فرآیند ثبت کد رهگیری رسید تاییدیه تحصیلی )  -10

  درس خود را در آ  5-3-4یا مدرك پیش دانشگاهی نظام    6-3-3دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه نظام  

 https://emt.medu.ir  پرینت   را  دریافتی   رهگیری  کد   مربوطه   فرم   کردن   پر   از   پس   و   نموده   تکمیل  

 ( .نمایید  اسکن و ارسال مدارك  سایر همراه  و  گرفته

  درس رسید تکمیل فرم معاونت فرهنگی و اجتماعی )دانشجو باید  فرم مذکور را به صورت آنالین در آ  -11

https://form.avalform.com/view.php?id=37860529   رسید  مربوطه  فرم  کردن  پر  از  پس  و  نموده  تکمیل ،

 ( .نمایید  اسکن و ارسال مدارك سایر  همراه  و  گرفته پرینت آن را 

 . یا معافیت دائم یا برگ معافیت تحصیلی نظام وظیفه برای آقایان تصویر کارت پایان خدمت  -12

اخذ معافیت تحصیلی  ملزم هستند برای  باشند  پذیرفته شدگانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت می 

تاریخ   تا  طریق    06/07/1401حداکثر  آدرس  از  به  انتظامی  الکترونیک  خدمات  سامانه 

https://services.epolice.ir     و رسید ثبت درخواست خود را اسکن نماید )جهت ورود به    اقدام نمایند

 درگاه مذکور از گزینه فراموشی کلمه عبور استفاده شود.( 

 تصویر موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش   -13

https://emt.medu.ir/
https://services.epolice.ir/
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صصی فناوری  تخ

گاه  آمل دانش  اهی نوین 

 

 ژپوهشی آموزشی  و      معاونت 

 در صورت دارا بودن بیمه، تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و....    -14

 ریال تمامی دانشجویان  000/000/1اسکن رسید فیش پرداختی بانکی به مبلغ  -15

 ریال دانشجویان نوبت دوم )شبانه( 000/000/7اسکن رسید فیش پرداختی بانکی به مبلغ  -16

 

 مدارك لطفا موارد زیر را رعایت فرمایید: الکترونیک جهت ارسال : تذکر بسیار مهم

 تنظیم گردد.  PDFبایست به صورت اسکن شده و در قالب می تمامی موارد   (1

( ارسال  RARپوشه گذاشته شده و در نهایت تنها یک فایل فشرده )با فرمت  یک  ها در  تمامی فایل  (2

 گردد. 

صورت   (3 به  پوشه  خانوادگی  " نام  نام  و  قبولی    -نام  ملی   –رشته  محمد    "  کد  )مثال:  گردد.  درج 

 ( 123456789 -ر  مهندسی کامپیوت-محمدی

 های مورد نیاز فایل (4

 ارسال گردد.  amoozesh@ausmt.ac.irمدارك به صورت ایمیل و به آدرس:  (5

 

 
  PDFها در قالب  تنظیم فایل

 

mailto:amoozesh@ausmt.ac.ir
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صصی فناوری  تخ

گاه  آمل دانش  اهی نوین 

 

 ژپوهشی آموزشی  و      معاونت 

 
 RARها در قالب یک پوشه با فرمت  تنظیم فایل

 

 تذکرات الزم: 

پستی  ارسال   و هاتکمیل فرم  گردد و ثبت نام قطعی منوط به می   مرحله مشروط قلمداد ثبت نام در این    -1

  باشد.می  مدارك 

صورت  به  ابتدا  در  شدگان  پذیرفته  واحد  توجه:  انتخاب  و  نمایند  نام  ثبت  دانشگاه  آنالین    انجام   توسط 

 . گرددمی 

 

 پستی مدارك به صورت    تحویل  :دومی  مرحله                      

 

 ثبت نام. هایفرم   تمامیکپی    -1

 .جاری در سال شده تهیه  4×3 رخ تمام عکس قطعه شش -2

 به  با توجه  که  برادرانی منحصراً برای جاری در سال شده تهیه  4×3رخ تمام عکس  طعهق  6   -2 تبصره 

پس ثبت ضوابط  مؤسسه  نام  از  برای  آموزش ی  در  میگردد.  تحصیلی معافیت  آنان  عالی،    صادر 

 )دو نسخه(  تصویر کارت ملی پشت و رو -3

 )دو نسخه(  شناسنامه تمام صفحاتتصویر  -4

 اصل یا گواهی موقت مدرك پیش دانشگاهی -5

   ریزنمرات پیش دانشگاهی -6

 اصل یا گواهی موقت مدرك دیپلم متوسطه  -7

 مدرك دیپلم متوسطه  ریزنمرات -8
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صصی فناوری  تخ

گاه  آمل دانش  اهی نوین 

 

 ژپوهشی آموزشی  و      معاونت 

ثبت  زمان  در  که  شدگانی  پذیرفته   : دانش تبصره  آزمون،  در  شرکت  برای  دیپلم  نام  مقطع  آخر  سال  آموز 

تاریخ  اند، می بوده  تا  این صورت    1401/    06/    31بایست حداکثر  باشند در غیر  التحصیل شده    طبقفارغ 

 ها وجود نخواهد داشت.مقررات امکان ادامه تحصیل آن

 دیپلم  سال ات سه نمر ریز  یا دوازدهم تا  دهم  های پایه  تحصیلی  سوابق کلی  گواهی   -10

 کد رهگیری رسید تاییدیه تحصیلی  اصل  -11

 رسید تکمیل فرم معاونت فرهنگی و اجتماعی  اصل  -12

 تصویر قبولی دانشگاه از سایت سنجش آموزش کشور   -13

 . یا معافیت دائم یا برگ معافیت تحصیلی نظام وظیفه برای آقایان تصویر کارت پایان خدمت  -14

 تصویر موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش   -15

 در صورت دارا بودن بیمه، کپی دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و....  -16

 ریال تمامی دانشجویان  1/ 000/000اصل رسید فیش پرداختی بانکی به مبلغ  -17

 ریال دانشجویان نوبت دوم )شبانه( 7/ 000/000اصل رسید فیش پرداختی بانکی به مبلغ  -18

 

ثبت شدن  قطعی  غیرحضوری   برای  نام  ثبت  اتمام  از  پس  عزیز  شدگان  پذیرفته  الکترونیکی    نام،  ارسال  و 

را دارند، الزم است    فوقفرصت ارسال فیزیکی مدارك فهرست شده    70/1401/ 25تاریخ    تا   مدارك حداکثر 

لیست   شرح چک  به  مدارك  همراه  به  محترم  خود    زیر دانشجویان  زندگی  محل  شهرستان  پست  دفاتر  به 

. قبل از ارسال حتما از مدارك خود کپی برابر  مدارك به صورت حضوری دریافت نخواهد شد مراجعه نمایند.  

ن گه دارید. مدارك تحویل گرفته شده تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده نخواهد  اصل تهیه و نزد خود 

مقررات    طبقشد. در صورت عدم دریافت مدارك تا زمان اعالم شده، قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل  

 .جلوگیری به عمل خواهد آمد 

 

  مهم: تذکرات

 

نام  -1 آنالین ثبت  واحد  منزله  وانتخاب  به  ی  به  منوط  نهایی  پذیرش  و  شود  نمی  تلقی  قطعی  نام  ثبت 

کارشناسان   توسط  آن  بررسی  و  فیزیکی  مدارك    .د باش می   دانشگاه  آموزش دریافت 
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صصی فناوری  تخ

گاه  آمل دانش  اهی نوین 

 

 ژپوهشی آموزشی  و      معاونت 

 نخواهد  عمل به نام  ثبت نشوند، التحصیل  فارغ 06/1401/ 31 تاریخ تا حداکثر که شدگانی  پذیرفته از ـ2

  .شد  خواهد  رفتار  آنان  با مقررات طبق  آنان،  قبولی  شدن تلقی یکن لم  کان  ضمن و  آمد 

 داوطلبی که گردد مشخص چنانچه  ،(تحصیل  هنگام یا و پذیرش  نام،  ثبت) آزمون  از مرحله هر در ـ3

 مقررات طبق  و لغو وی  قبولی نبوده،  شرایط  واجد  کرده و  ارائه  غلطی اطالعات یا و نموده کتمان را حقایق

 . شد  خواهد  رفتار  وی  با

پلیس    -4 به درگاه خدمات  مراجعه  با  بایستی  )آقایان(،  وظیفه  نظام  آدرس    10+پذیرفته شدگان مشمول 

https://services.epolice.ir    از عدم درخواست خود را ثبت نمایند؛ در غیر این صورت عواقب ناشی 

 .بت نام به عهده شخص دانشجو میباشد پیگیری معافیت تحصیلی و تایید نهایی ث

نسبت    10+باشند الزم است با مراجعه به دفاتر پلیس  شدگانی که در حال خدمت سربازی می  پذیرفته-  -5

 .به ثبت درخواست ترخیص و معافیت اقدام نمایند 

طریق ثبت  بدیهی است در صورت نقص در مدارك ارائه شده و یا وجود مغایرت میان مدارك ارائه شده از  -6

نام الکترونیکی و مدارك ارسال شده از طریق پست پیشتاز با اطالعات ارسالی سازمان سنجش آموزش کشور  

با   مقررات  طبق  و  شده  تلقی  یکن  لم  کان  وی  نام  ثبت  و  لغو  دانشجو  قبولی  تحصیل(،  از  مرحله  هر  )در 

 .دانشجو رفتار خواهد شد 

ه از جمله اصل مدرك تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده  با توجه به این که مدارك تحویل گرفته شد   -7

 .نخواهد شد لذا از مدارك خود کپی برابر اصل تهیه و نزد خود نگه دارید 

 .باشد هرگونه تغییر رشته، انتقال و مهمانی در مقطع کارشناسی ترم جاری ممنوع می  -8

به صورت    09/07/1401از روز شنبه مورخ    1401-1402های دروس نیمسال اول شروع و تشکیل کالس   -9

 .باشد حضوری می 

ریال جهت کارت دانشجویی و سایر خدمات به شماره حساب یا شماره کارت    1.000.000دانشجویان مبلغ   

 .زیر واریز نموده و اصل فیش را همراه مدارك ارسال فرمایید  

دانشگاه  6037997599316578کارت   شماره )0109668404008   ( اختصاصی  درآمد  بنام  ملی  بانک 

 فناوری های نوین آمل 

مبلغ   سما،  سامانه  در  شدن  فعال  و  دانشجویی  شماره  دریافت  از  پس  )شبانه(  دوم  نوبت     000/000/7دانشجویان 

 .میلیون ریال علی الحساب بابت شهریه واریز نمایند  هفت

 مدارك:آدرس دانشگاه جهت ارسال 

 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل  35خیابان طالقانی اباذر   -میدان قائم  –آمل  –مازندران 

 4615664616کد پستی: 

 

https://services.epolice.ir/
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صصی فناوری  تخ

گاه  آمل دانش  اهی نوین 

 

 ژپوهشی آموزشی  و      معاونت 

 

 جاری  در سال شده تهیه 4×3 رخ تمام عکس قطعه شش 

 6-3-3 نظام متوسطه آموزش جدید  نظام دیپلم  مدرك  موقت گواهی  یا اصل 

 دیپلم  مدرك نمرات ریز اصل یا دوازدهم تا دهم های  پایه تحصیلی سوابق کلی  گواهی اصل 

 5-3-4 نظام برای فارغ التحصیالن  دانشگاهیپیش   مدرك  موقت گواهی  یا اصل و دیپلم  مدرك  موقت گواهی  یا اصل 

 5-3-4 نظام التحصیالن فارغ برای پیش دانشگاهی و دیپلم نمرات ریز اصل 

 5-3-4  نظام  فارغ التحصیالن  برای  ایحرفه  و   فنی   های آموزشکده  پیوسته  کاردانی   دوره  پایان  مدرك   موقت  گواهی   یا   و  اصل  

 ها هنرستان 

 5-3-4  نظام  پیش دانشگاهی  مدرك  یا  6-3-3  نظام  متوسطه  آموزش  جدید  نظام   دیپلم   مدرك  تحصیلی  تأییدیه  رهگیری  کد  

 الکترونیکی  ثبت نام فرایند  طی در  https://emt.medu.ir  از آدرس دریافت شده

 از  دریافتی   تحصیلی  معافیت  تاییدیه  رسید  اصل  یا(  دایم  معافیت/یا  خدمت  پایان)  شده  اصل  برابر  وظیفه  نظام  مدرك  تصویر 

   https://services.epolice.ir از آدرس  + 10 پلیس  سامانه

 (دانشجو امضاء  با)  شده  چاپ و  شده تکمیل هایفرم 

 پرورش و آموزش دبیران و دولتی ادارات شاغلین برای کتبی موافقت اصل  

 ( سریدو  )  شناسنامه صفحات تمامی تصویر 

 ( سریدو   رو، و پشت)  ملی کارت تصویر 

 ویی و کد رهگیریی شماره دانشجپرینت برگه  

 (. دولت کارمندان برای) متبوع سازمان وشرط قید  بدون و  کتبی موافقت یا  و  ساالنه مرخصی حکم صلا 

  دانشجویان تمامی  ریال  000/000/1اصل رسید فیش پرداختی بانکی به مبلغ 

  ریال دانشجویان نوبت دوم )شبانه(  000/000/7اصل رسید فیش پرداختی بانکی به مبلغ 

 مانی یا تامین اجتماعی و.... کپی دفترچه بیمه خدمات در 

  ارسال  پاکت   پشت  در   همراه  تلفن   و  تحصیلی  مقطع  قبولی،  رشته   دانشجویی،  شماره  خانوادگی،   نام  و  نام  درج 

 . باشد می   الزامی مدارك

  تلفن   شماره  به   کارشناسی  مقطع   ...................رشته....................  دانشجویی   شماره  به  ........................اینجانب

  فرم   این  در  خورده  تیک  موارد  نمایم،می   تایید   فوق   مدارك  صحت  و  اصالت  تعهد  ضمن......................همراه

 . نمودم تحویل......................... شهرستان پست اداره  به  را

 .شد  دریافت متقاضی   از فوق  مدارك      : دانشجو  خانوادگی نام و  نام

 :  پست اداره متصدی  امضاء و  خانوادگی  نام  و  نام      :امضاء

 

 کارشناسی کاردانی و  طعا مق برای کشور سراسر در پستی  واحدهای طریق  از ارسالی  مدارک اصل لیست  چک

https://emt.medu.ir/

