
 

 

 تهران 46علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد آموزش مرکز 

  1400ورودی های مهر   - یکاردان ثبت نامفرآیند 

 

 مرکز )آقای شیرخانی(  جهت دریافت پوشه ثبت نامی مراجعه به انتشارات .1

 مهم()  موجود در پوشه ثبت نامی آموزش تکمیل فرم های ثبت نام وکاربرگ .2

 مدارک الزم طبق جدول ذیل در پوشه ثبت نامی  قرار دادن فرم ها و .3

  شامل  نام ثبت مدارک

 و مندرج در مرکز صفحه ( یک روبر روی کاغذ  )  صل و کپی تمام صفحات شناسنامها

 و مندرج در مرکز صفحه ( یک روبر روی کاغذ  ) (پشت و رو)اصل و کپی کارت ملی 

 ) پشت نویسی شده با درج نام و کد ملی ( 3*4قطعه عکس  6

 

 و مندرج در مرکز صفحه ( یک روبر روی کاغذ  )   ل و کپی کارت پایان خدمت پشت و رواص

 و مندرج در مرکز صفحه ( یک روبر روی کاغذ  ) کارت معافیت از خدمت یاصل و کپیا 

 و مندرج در مرکز صفحه ( یک روبر روی کاغذ  ) 10بعالوه نامه معافیت تحصیلی از پلیس  یاصل و کپیا 

 دیپلم )در صورت نیاز اخذ نامه از مرکز(کپی مدرک تحصیلی نسخه  3صل و ا

 به همراه  (در صورت نیاز اخذ نامه از مرکز)  دیپلمکپی گواهی موقت نسخه  3اصل و یا 

 (دریافت از دفتر پیشخوان دولت با ارائه اصل یا کپی مدرک دیپلم) دیپلم و تائیدیه تحصیلی  اصل و کپی ریز نمرات 

 مدارک مورد نیاز جهت معادل سازی

 باشید، می راجیاخ یا و انصرافی التحصیل، فارغ دانشجوی یا و بوده دانشجو قبالدر مقطعی که االن پذیرش گرفته اید  که صورتی در
  )دارید ای گذرانده دروس و اید کرده تحصیل دیگری رشته یا دانشگاه در قبال یعنی(

  (در صورت نیاز اخذ نامه از مرکز) گذرانده دروس سازی معادل جهت قبلی رشته یا دانشگاه نمرات ریز اصل

 .دباش می متقاضی عهده بر موضوع این به توجه عدم مسئولیت و قبل از حذف و اضافه ی ترم اول انجام می شود معادلسازی:  مهم 

 .باشد گذشتهو بیش از آن  سال 7 قبلی رشته یا و دانشگاه در واحد انتخاب تاریخ آخرین از برای معادل سازی نباید

 معادل سازی خواهند شد. 12صورت احراز شرایط، پس از بررسی واحد های با نمره باالی در 

 
 

 

 

 

 

 



 (1 آموزش )کارشناس چارت درسیو دریافت  مدارک بررسی قسمت به مراجعه .4

 (2زش آمو )کارشناس هفتگی برنامه و دریافتجهت بررسی پروفایل متقاضی  مراجعه .5

 )حراست مرکز( 10جهت ارائه به پلیس + مراجعه جهت دریافت نامه معافیت تحصیلی  .6

 مالی( )کارشناسان مالی قسمت به مراجعه .7

 (متقاضی رشته به توجه )با شهریه پرداخت .8

 به آدرس  در کانال های اطالع رسانی مرکز عضویت .9
 

 

 uast46.ir اطالع رسانی های کلی-سایت مرکز

 Twlms.ir سامانه تشکیل کالس ها –سامانه ریالین 

 Edu.uast.ac.ir انتخاب واحد، ثبت نمره و ... –سامانه هم آوا 

 farhangehonar@ اطالع رسانی های آموزش -مرکزآدرس کانال تلگرام 

 46uni@ آدرس اینستاگرام مرکز

  66902064 -  66902223 - 65010367 مرکزشماره تماس های 
66420443 - 65010364 - 65010372 

  2پالک  –ابتدای خوش شمالی  –خیابان آزادی  آدرس مرکز

 

 

 

 

 نرم با را مقابل QR کد مرکز لوکیشن از اطالع برای

 کنید اسکن خود گوشی خوان QR افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایه کانال طریق ازآموزش مرکز،  توسط واحد انتخاب از بعد سامانه ها عبور رمز و کاربری نام کنید توجه

 .گرفت خواهد قرار 1400 ماه مهر ورودی دانشجویان اختیار در مرکز ارتباطی

 

 

 

 

 

 

http://uast46.ir/


 .نمایند خواهشمند است متقاضیان هر رشته طبق جدول ذیل به مرکز مراجعه

 

 

 

 
 

 خواهشمند است متقاضیان با رعایت الزامات بهداشتی مربوط به کرونا به مرکز مراجعه نمایند. 

شنبه 

17/07/1400 

یکشنبه 

18/07/1400 

دوشنبه 

19/07/1400 

 

شنبه سه 

20/07/1400 

 کاردانی حرفه ای

 -موسیقی

نوازندگی ساز 

 کالسیک

 کاردانی حرفه ای

نوازندگی  -موسیقی 

 ساز ایرانی

کاردانی حرفه ای 

آواز ایرانی –موسیقی   

کاردانی حرفه ای 

 بازیگری

کاردانی حرفه ای 

 - مترجمی زبان

آثار دیداری و 

 شنیداری

کاردانی حرفه ای هنر 

  -های تجسمی 

 گرافیک

کاردانی حرفه ای 

 گریم

کاردانی حرفه ای 

کمک  –سینما 

 کارگردانی

کاردانی حرفه ای  

 روابط عمومی

هنر  کاردانی حرفه ای

  -های تجسمی

 عکاسی

کاردانی حرفه ای 

تدوین  –سینما 

 فیلم

کاردانی حرفه ای   

فیلم سازی –سینما   

  

 


