
 قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

ز طریق ز سوی دانشگاه جامع بصورت سراسری در همه مراکز علمی کاربردی اا انتخاب واحد با توجه به رویه جدید ثبت نام و اًاحترام   

و دقت شما عزیزان نکات مهم ذیل جهت اطالع  از طریق سامانه مذکور اًعدم امکان اخذ واحد بصورت حضوری وصرفو  هم آواسامانه 

در صورت  مناًضبا مطالعه دقیق و اقدام بموقع از بروز مشکالت آموزشی برای خود جلوگیری نمایید خواهشمند است  .اعالم می گردد

 ماده راهنمایی شما عزیزان می باشند .آموزش آنیاز به هرگونه راهنمایی و اطالعات بیشتر قبل از زمان ثبت نام همکاران 

جهت ثبت نام و اخذ واحد  19/11/96لغایت  7/11/96اً ازتاریخ صرف  https://edu.uast.ac.irدرس  آ وا بهآورود به سامانه هم  -1

 در سایت و تلگرام مرکز موجود می باشد(ن بطور کامل آو مراحل  انتخاب واحد چگونگی )راهنمای 

 در تاریخ های ذیل برای ورودیهای مختلف صورت  ه جامع صرفاًنام و انتخاب واحد طبق جدول اعالمی از سوی دانشگا ثبت -2

 می پذیرد . فلذا رعایت زمانبندی اعالم شده بسیار حائز اهمیت می باشد . 

 تاریخ انتخاب واحد نیمسال ورود مقطع

 
 

 کاردانی و کارشناسی

 96/بهمن/9و8و7 و ماقبل آن 94ورودیهای  مهر 

 96/بهمن/11و10 942-94ورودیهای بهمن 

 96/بهمن/14و13و12 951-95ورودیهای مهر 

 96/بهمن/17و16و15 952-95ورودیهای بهمن 

 96/بهمن/19و18 961-96ورودیهای مهر 

 94یعنی نیمسال دوم  942جهت اطالع از نیمسال های ورودی به سه رقم اول شماره دانشجویی مراجعه نمایید به طور مثال -3

 موزشی مشخص انتخاب نمایید . آاز یک گروه  واحد های درسی خود را صرفاً موزشی لطفاًآبمنظور نظم و عدم ایجاد مشکالت  -4

ساعت بعد از انتخاب واحد توسط دانشجو تعیین شده است فلذا دانشجویان عزیز  48وا صرفا آمهلت پرداخت شهریه در سامانه هم -5

 ساعت اقدام نمایند . 48ظرف  نهایتاً اینترنتی شهریهدرصد  100می بایست با داشتن کارت عابر بانک و رمز دوم نسبت به پرداخت 

 حذف خواهد شد و امکان انتخاب واحد مجدد میسر نمی باشد.در صورت عدم پرداخت شهریه انتخاب واحد دانشجو از طریق سیستم 

دروس عمومی و مهارت مشترک  اخذ دانشجویان در صورت عالقه مندی می توانند عالوه بر دروس تخصصی در گروه ها نسبت به -6

 واحد اقدام نمایند. 20)مخصوص دانشجویان ترم آخر( تا سقف 

واحد درسی  12و  1رزی را اخذ ننموده اند الزاماٌ می بایست نسبت به اخذ درس کارورزی دانشجویان ترم آخر که تاکنون درس کارو-7

 اقدام نمایند.

 به آدرس دانشجویان عزیز جهت اطالع از برنامه ها و ساعات کالسی به اطالعات مندرج در تابلوی اعالنات ، سایت-8

www.uast38.com    درسآبه  تلگرام مرکزو @uast38teh د.یمی توانید مراجعه نمای 

 می باشد.  24/3/97و خاتمه آن  21/11/96ترم بهمن ماه از اعالم شده برای  شروع کالس ها طبق تقویم آموزشی  -9

http://www.uast38.com/


 نحوه انتخاب واحد دانشجویان در سامانه هم آوا

   https://edu.uast.ac.irبه آدرس   ورود به سامانه هم آوا -1

 کلیک بر روی بخش دسترسی -2

 انتخاب آیکون انتخاب واحد -3

 
 مشاهده لیست دروس قابل اخذ -4



 انتخاب درس و باز شدن پنجره جزئیات درس )اطالعات مربوط به ساعت کالس و نام استاد( -5

 کلیک بر روی عالمت بعالوه )+( درس مورد نظر -6

 
 حذف درس مشاهده لیست دروس اخذ شده و در صورت لزوم تغییر گروه یا -7

 



 کلیک بر روی آیکون  ثبت نهایی -8

 

  شهریه با وارد کردن رمز دوم کارت بانکی و نگهداری رسید پرداخت%  100رداخت پ- 9

 
 بمنظور نگهداری برای سوابق خود دانشجو تهیه پرینت از انتخاب واحد نهایی شده-10


