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دانشگاه  1401-1402جنابعالی در دوره دکتري سال تحصیلی سرکار/ضمن عرض تبریک به مناسبت پذیرفته شدن 

تشکیل پرونده و دریافت شماره دانشجویی مراحل  ،رساندصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، به اطالع می

شدگان الزم است طی مراحل تعیین شده نسبت گردد و کلیه پذیرفتهبصورت غیرحضوري و الکترونیکی انجام می

  به ثبت اطالعات مورد نظر اقدام نمایند.  

  سامانه وارد 16/06/1401و  15مورخ چهارشنبه و  شنبهسههاي روزدر  گرامی شدگانپذیرفتهکلیه الزم است 

https://register.aut.ac.ir/  ،و نمودهرا انتخاب  داوطلب پذیرفته شدهشده و از بخش دریافت شناسه کاربري 

              گزینه از بخش راهنما بایستمی براي دریافت راهنما در همان صفحه د.نماییشناسه دائمی خود را دریافت 

چنانچه مراحل اخذ شناسه دائمی  .گرددمطالعه انتخاب و  »راهنماي مربوط به ثبت نام دانشجویان ورودي جدید  «

  باشد.نام میسر نمیبا موفقیت انجام نشود، ادامه مراحل ثبت

  باشد.در دسترس مینیز از همین صفحه  "راهنماي تصویري ویژه ثبت نام دانشجویان ورودي جدید" 

  شماره داوطلبی : شناسه کاربري

 شدگان شماره ملی پذیرفته(رمز عبور): گذر واژه 

(لیست اسامی با متعاقباً از طریق همین سایت اعالم خواهد شد. شدگان بدون آزمون  پذیرفته**شناسه کاربري 

 اعالم خواهد شد) 15/06/1401باشد از تاریخ شماره پرونده که به منزله شناسه کاربري می

  

درخواستی را مدارك تمامی اطالعات شخصی خود را وارد نموده و الزم است پورتال آموزشی پس از ورود به 

شایان ذکر است اخذ شماره دانشجویی و انتخاب واحد منوط به تکمیل اطالعات صفحه د. یبارگذاري نمای

  باشد.   و ایجاد ایمیل دانشگاه میآموزشی هاي موجود در پورتال شخصی، بارگذاري مدارك و تکمیل فرم

   ست الکترونیک دانشگاه :پ

ساعت آماده شده و در اختیار شما قرار  24پس از دریافت شناسه یکپارچه پست الکترونیکی شما ظرف مدت  •

 خواهد گرفت.

    :مراحل تشکیل پرونده الکترونیکی در پورتال آموزشی دانشگاه 

 تکمیل صفحه اطالعات شخصی  ) 1

  .شدگان تمام اطالعات شخصی خود را به صورت صحیح و کامل وارد نمایندپذیرفته الزم است

  

 هاي درخواستی به صورت الکترونیکی  یید (امضاء) فرمأتکمیل و ت)2

 می باشند.   )17فرم تعهد عدم تحصیل همزمان ( فرم شماره دوره دکتري، ملزم به تکمیل  کلیه پذیرفته شدگان  -

 1401-1402قابل توجه پذیرفته شدگان دوره دکتري سال تحصیلی 



    

 

 اماالتحصیل شده ارشد فارغاز دوره کارشناسی 15/06/1401که تا تاریخ تشکیل پرونده الکترونیکی  شدگانیپذیرفته -

    باشند.می )الففرم شماره ( فرم تعهد فراغت از تحصیلاند، ملزم به تکمیل مدرك تحصیلی خود را دریافت نکرده

فرم تعهد و  )بفرم شماره (فرم تعهد آموزش رایگان موظف به تکمیل و امضاء  روزانه و بدون آزمونشدگان پذیرفته -

  باشند.می) 23هاي اضافه (فرم شماره پرداخت شهریه در ترم

فرم تعهد مرکز آموزشهاي الکترونیکی و آزاد دانشگاه ( فرم شماره  موظف به تکمیل و امضاءدوم نوبتشدگان پذیرفته -

  .دباشنمی) 21

  باشد.به منزله امضاء آنها توسط دانشجو می یاد شدههاي یید کلیه فرمأت :مهم نکته

 (مختص دانشجویان بدون آزمون)   صالحیت عمومیفرم  )3

 نسبت به پرداخت مبلغالزم است  فرم صالحیت عمومیضمن تکمیل  (استعدادهاي درخشان)شدگان بدون آزمونپذیرفته - 

داري کل کشور اقدام نزد بانک ملی بنام خزانه IR770100004001021101007489به شماره شبا  ریال 000/190/1

  نمایند. 

عالم تطبیق مدارك ا برايمتعاقباً بر اساس برنامه زمانبندي که دانشکده مربوط به صالحیت عمومی به شرح زیر  ارائه مدارك

 .باشدپذیر میامکان ،خواهد کرد

    (واریز وجه مربوط به صالحیت عمومی)ارائه اصل و یک نسخه تصویر فیش بانکی الف)

 ارائه اصل فرم صالحیت عمومی تکمیل شده که الزم است عکس دانشجو نیز به آن الصاق شود.    )ب

 سري تصویر فرم صالحیت عمومی تکمیل شده    2 ارائه  )ج

 سري تصویر تمامی صفحات شناسنامه   1ارائه   )د

 نسخه تصویر رو و پشت کارت ملی    1ارائه   )ه

 باشد.  فرم صالحیت عمومی در ضمیمه همین اطالعیه قابل دسترسی می

  

 ) بارگذاري مدارك در پورتال آموزشی   4

 در پورتال آموزشی دانشگاه بارگذاري شوند:   یرالزم است کلیه مدارك ز

  تصویر تمام صفحات شناسنامه   •

  تصویر کارت ملی (رو و پشت) •

  ) و یا دانشنامه نامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفهتصویر مدرك دوره کارشناسی (گواهی •

                  (مربوط به ) و یا دانشنامه ظیفهنامه موقت یا نامه معرفی به نظام و(گواهیارشد تصویر مدرك دوره کارشناسی •

 اند)  التحصیل شدهشدگانی است که فارغپذیرفته

از دوره  31/06/1401ارشد مبنی بر اینکه دانشجو تا تاریخ اي از دانشگاه محل دوره کارشناسیتصویر گواهی یا نامه •

ورخ م که تا تاریخ تشکیل پرونده باشدی میشدگان(مربوط به پذیرفتهاست. التحصیل شدهفارغارشد کارشناسی

 اند)  ارشد خود را دریافت ننمودهمدرك تحصیلی دوره کارشناسی 15/06/1401

 تصویر کارت پایان خدمت، کارت معافیت، کارت کفالت (رو و پشت)  •

 تصویر مدرك زبان انگلیسی  •



      

 

  : در خصوص مدرك زبان توضیحات

  باشد:میزیر یکی از موارد مدرك زبان به شرح  انتخاب واحد دانشجویان دوره دکتري منوط به بارگذاري

رك زبان یاد شده در زمان اارائه مدرك زبان با حدنصاب هاي مورد نظر دانشگاه مطابق با جدول زیر، الزم به ذکر است مد )1

 نام می بایست داراي اعتبار باشد.ثبت
 

IELTS 
TOEFL  

(pbt)  

TOEFL  

(ibt) 

ESTA **  

الملل دانشگاهآزمون مرکز زبان بین  

ILCA 

5/5  520  70-69  5/5  

  

 

 هاي آموزشی مرکز زبان دانشگاه نام دورهارائه گواهی ثبت )2

هاي آموزشی دوره در سایت مرکز زبانتوانند با مراجعه به باشند، می) می1مطابق با بند(معتبر که فاقد مدرك زبان دانشجویانی

  بارگذاري نمایند.و رسید ثبت نام را با مهر و امضاء مدیریت مرکز زبان دریافت و در پورتال شرکت نموده 

با مراجعه به مرکز زبان دانشگاه فرم تعهد دانشجو )، الزم است 2) و (1در صورت عدم امکان ارائه مدارك مندرج در بند ( )3

تکمیل، و فرم مذکور را پس از تایید مرکز زبان دانشگاه در را در زمان تعیین شده از سوي دانشگاه ارائه مدرك زبان 

 .نمایدبارگذاري درك زبان م در بخشآموزشی پورتال 

 

  :  تحصیلی سوابق استعالم)5

 

  به شرح زیر اقدام گردد: ضروریستلذا  ستالزامی مقاطع قبل تحصیلیمدارك ییدیه تأ

آن کد را در باکس جلوي  ؛باشدمی QR CODE  رقمی 20 صحت کد داراي شما تحصیلی ركامد چنانچه 

 در پوشه مدارك وارد نمایید. و کارشناسی ارشد گزینه تاییدیه کارشناسی 

 

کد صحت بیست رقمی که مربوط به تایید مدرك شما می باشد در قسمت پایین گواهینامه موقت و یا دانشنامه شما درج 

  :شده است مانند نمونه زیر

 
  

ي دریافت الزم است برا باشد؛می QR CODE رقمی 20که مدراك تحصیلی شما فاقد کد صحت در صورتی 

وده و پس از مراجعه نم /https://estelam.msrt.irبه نشانی  ،مدارك تحصیلی مقاطع قبلی خود تاییدیه



    

 

کد دریافتی را در باکس جلوي مدرك گردد، دریافت کد صحت که از طریق پیامک براي شما ارسال می

 کارشناسی و کارشناسی ارشد تحت عنوان کد صحت رهگیري وارد نمایید. 

 

 رهگیري در شکل زیر نمایش داده شده است.محل ثبت کد صحت  

  

 
  

بیر اخذ نموده اند نیازي خود را از دانشگاه صنعتی امیرک ارشد : دانشجویانی که مدرك کارشناسیمهم نکته**

 کردن این کد ندارند. به وارد 

  

   تحویل مدارك به دانشکده مربوطه) 6

از طریق  هاي اعالم شده از سوي دانشکده که متعاقباًجهت تطبیق مدارك درخواستی در زماناست دانشجو الزم 

 در دانشکدهخویش زیر به کارشناس مربوطه  مداركداشتن  در دستبا  ؛اعالم خواهد شد سایت دانشکده مربوطه

 مراجعه نماید.  

  (جهت تطبیق با تصویر شناسنامه)اصل شناسنامه •

 )کارت ملی(جهت تطبیق با تصویر اصل کارت ملی  •

 )مدرك نظام وظیفه(جهت تطبیق با  )کارت پایان خدمت، کارت کفالت و...مدرك نظام وظیفه (اصل  •

  (در صورت درخواست دانشکده)یک نسخه تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارائه  •

  (در صورت درخواست دانشکده)ارشد یک نسخه تصویر ریز نمرات دوره کارشناسیارائه  •

رك مد(جهت تطبیق با تصویر ) یا دانشنامه نامه معرفی به نظام وظیفه ،نامه موقتاصل مدرك دوره کارشناسی (گواهی •

 )کارشناسی

(جهت تطبیق با تصویر ) یا دانشنامه نامه معرفی به نظام وظیفه ،نامه موقت(گواهیارشد اصل مدرك دوره کارشناسی •

 )مدرك کارشناسی ارشد

باشند؛ الزم است گواهی تأیید شده توسط ارشد نمیپذیرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه مدرك کارشناسی نکته:

از دوره  31/06/1401تا تاریخ حداکثر دانشجو  ارشد را ارائه نمایند که در آن قید شده باشددانشگاه محل اخذ کارشناسی

 )گواهی(جهت تطبیق با تصویر  است. شده التحصیلفارغکارشناسی ارشد 



      

 

فرم تکمیل شده صالحیت عمومی به همراه دو نسخه تصویر آن، یک نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه و اصل  •

  (مختص دانشجویان بدون آزمون)فیش واریزي ارائه اصل و تصویر تصویر رو و پشت از کارت ملی  و 

 مهم: نکات

 ز طریق پیامک به اطالع دانشجویانو .... صرفاً از طریق پست الکترونیکی دانشگاه و یا ا مکاتباتها، کلیه اطالعیه: )1نکته(

همراه خود در پورتال آموزشی دقت نموده و در صورت تغییر تلفن است دانشجویان در ثبت شماره  الزمبنابراین  رسدمی

تکمیلی دانشکده اطالع جهت اصالح اطالعات به کارشناس تحصیالت شماره همراه در طول دوره تحصیل خود، موضوع را

 دهند.   

 هبه واحد مربوطشخصاً باید ، هاي اعالم شدهشدگان پردیس بندر ماهشهر جهت تطبیق مدارك در زمانپذیرفته :)2نکته(

 مراجعه نمایند.  خویش 

 23/06/1401و  22تاریخ انشجو و زیر نظر دانشکده در انتخاب واحد با ورود به پورتال آموزشی دانشگاه توسط د :)3نکته(

  پذیرد.انجام می

یق زمان دق دریافت نمایند. تکمیلی دانشکدهتحصیالتکارت دانشجویی خود را از توانند )دانشجویان می4ه(نکت

  تحویل کارت متعاقباً از طریق سایت دانشکده اعالم خواهد شد.

توسط شخص  :services.epolice.irhttps//)درخواست معافیت تحصیلی از طریق سایت نظام وظیفه 5نکته(

نشجو انجام خواهد شد.جهت مشاهده فیلم ثبت درخواست معافیت تحصیلی میتوانید وارد لینک زیر شده و فیلم راهنما را دا

  h�ps://ugrad.aut.ac.ir/files/ugrad/files/Nezam/a3.mp4 مشاهده نمایید. 

ها ، حضور کلیه دانشجویان در این کالس27/06/1401با توجه به برگزاري کالسهاي درس بصورت حضوري از تاریخ ) 6نکته(

فایل راهنماي تصویري ثبت معافیت تحصیلی نیز در پیوست همین اطالعیه موجود می از تاریخ مذکور الزامی است.

  باشد.

  باشد.  می 10/07/1401و  9مورخ و حذف و اضافه  27/06/1401مورخ ها **تاریخ شروع کالس

 دانشجویان پس از انجام خواهد شد.شخص دانشجو درخواست معافیت تحصیلی از طریق سایت نظام وظیفه توسط  :)7نکته(

دریافت برگه معافیت تحصیلی باید آنرا در بخش مدارك پورتال آموزشی بارگذاري نموده و تصویر آنرا براي ثبت تاریخ و شماره 

 نامه تحویل کارشناس دانشکده نمایند.

خدمت سربازي به شدگان درحال خدمت سربازي پس از انجام کلیه مراحل فوق جهت اخذ نامه ترخیص از پذیرفته :)8نکته(

 تکمیلی دانشگاه (طبقه اول ساختمان آموزش) مراجعه نمایند.  مدیریت تحصیالت

 شدن کد مربوطه و فعالمنوط به پرداخت شهریه ترم در هر نیمسال تحصیلی،  پردازشهریهنام دانشجویان ثبت :)9نکته(

اه دانشگ براي اطالع از نحوه پرداخت شهریه به سایت مرکز آموزشهاي الکترونیکی و آزاد .باشددر بازه زمانی مقرر میمالی 

  http://azad.aut.ac.ir. مراجعه شود

نام نموده و کد رهگیري ثبت https://www.saorg.irشدگان اتباع غیرایرانی الزم است ابتدا در سایت پذیرفته )10نکته(

  اشد.بنام در سایت مذکور میمنوط به ثبت المللدریافت نمایند. انجام امور کنسولی این دانشجویان از طریق معاونت امور بین

  باشند.به ثبت نام در طرح کارنامه سالمت روان سامانه سجاد و دریافت کد رهگیري می تمامی دانشجویان ملزم )11نکته(

  مراجعه نمایید. https://portal.saorg.ir/mentalhealthبراي ثبت نام به آدرس 

  



    

 

توانید مراتب را از طریق آدرس نام و انتخاب واحد میالزم به ذکر است در صورت بروز مشکل براي ثبت

 الکترونیکی دانشکده مربوطه به کارشناس خویش اعالم نمایید.  

                                                                    

                                                                         

  تکمیلی دانشگاهمدیریت تحصیالت                                                        


