
  اطالعیه نحوه ثبت نام دانشجویان جدید

  مقطع کاردانی 1399با عرض تبریک به دانشجویان جدید پذیرفته شده در مهر 

  تهران 13در مرکز فرهنگ و هنر 

  انجام امور ثبت نام به صورت مجازي و غیر حضوري می باشد. ،دستور ستاد کرونا وزارت بهداشت شیوع بیماري کرونا و به دلیل

          دیدن فرمایید.  www.uast13.irبه آدرس سایت مرکز خود  اطالع از اخبار دانشگاه روزانه یکبار از لذا جهت

    نکات مهم:

وارد شده و بدینگونه عمل   .du.uast.ac.ir ewww سامانه هم آوا به آدرسمی بایست به خود  )براي ثبت نام و انتخاب واحد1
  :کنید.

  اقدامات پذیرفته شدگان

و با وارد نمودن کدملی به عنوان   www.edu.uast.ac.ir  پذیرفته شدگان می بایست با مراجعه به سامانه هم آوا به آدرس 
و پس از ورود به سامانه جامع آموزشی هم آوا راهنماي سامانه را با  "رمز عبور"و شماره شناسنامه به عنوان  "شناسه کاربرري"

 دقت مطالعه نمایند و سپس مرحله به مرحله مطابق راهنماي مندرج در سامانه نسبت به تکمیل مراحل مربوطه به بارگذاري
  اطالعات و فرم هاي شخصی خود اقدام نمایید. 

ساعت نسبت به 24ظرف مدت  ) می بایستwww.uast13.ir)پس از ثبت نام و انتخاب واحد بر روي سایت مرکز به آدرس (2
زمان اعالم شده، اتمام این صورت و پس از  اقدام کنید. در غیر پرداخت شهریه خود از قسمت انتخاب واحد و نهایی کردن دروس

      انتخاب واحد دانشجو توسط سامانه به صورت اتوماتیک حذف می شود.

 نام کاربري و رمزبرگزار میگردد الزم به ذکر است که  .samalive.irwwwنکته: کالسهاي مجازي در سامانه سماالیو به آدرس  
   می باشد. عبور سامانه مذکور همان نام کاربري و رمز عبور سامانه هم آوا

  

  

  

  



  نحوه حضور در کالس آنالین (سماالیو) 

  عکس نحوه ورود به سمانه

  

  :فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه

  نسخه کامپیوتري

 http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashborad.mp۴ 

  نسخه موبایل

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashboradMobile.mp۴ 

 

ارسال و یا   09124370659  ارسال پیام به تلفن همراه مرکزمی بایست از طریق  )هرگونه سوال و درخواست3
با قید : نام و نام خانوادگی ،کدملی، سال ورود  (در قسمت پایین صفحه) روي صفحه اصلی سایت مرکز ازتیکت 

  مطرح شود.) رشته و تلفن همراه 991انشگاه (به د

  

  

  

  

  

  

  


