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هدف
فرآيندكليوفعاليتها

A

مراجعه به وب سايت دانشگاه و تکميل صفحه اطالعات شخصي در پورتال آموزشي
همچنين دريافت شناسه کاربری(شماره دانشجويي) و کلمه عبور از طر يق لينک:
https://portal.aut.ac.ir/aportal/register.jsp

هفته دوم شهريور/
هفته دوم دی

دريافت ،تکميل،چاپ و امضاء فرمهای ثبت نام

B

از طريق اطالعيه ثبت نام وب سايت مرکز آموزش الکترونيکي)http://vu.aut.ac.ir( :

هفته دوم شهريور/
هفته دوم دی

 6 قطعه عکس 3*4
 3 سری کامل کپي شناسنامه

C

 3 سری کپي کارت ملي

هفته دوم شهريور/
هفته دوم دی

 3 سری کپي مدرک تحصيلي يا نامه معرفي به نظام وظيفه يا فرم تاييد معدل
 3 سری کپي کارت معافيت
 2 سری کپي ريز نمرات دوره کارشناسي

D

مراجعه به دانشکده مربوطه در تاريخهای تعيين شده در اطالعيه ثبت نام اوليه و تشکيل پرونده

هفته دوم شهريور/
هفته دوم دی

واريز شهريه ثابت طبق اطالعيه پرداخت شهريه مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه و مطالعه دستورالعمل

E

اجرايي مالي دوره آموزش الکترونيکي:
http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pe/?f=p1&s=an.search&l=1&_p_st=1

هفته دوم شهريور/
هفته دوم دی

http://edu.aut.ac.ir/iCMS/pe/upload/rg/2.0.pdf

F

G

دريافت نشاني پست الکترونيکي :مراجعه به سايت اصلي دانشگاه  aut.ac.irبخش دريافت .username
ضروريست پذيرفته شدگان تمام اطالعات شخصي بخصوص نام التين خود را در پورتال آموزشي ثبت نمايند

مطالعه نحوه کار با سيستم آموزش الکترونيکي جهت شرکت در کالسهای الکترونيکي:
http://vu2.aut.ac.ir/main/?persian=content&categoryID=15&nodeID=222

هفته دوم شهريور/
هفته دوم دی

هفته دوم شهريور/
هفته دوم دی

انتخاب واحد به صورت اينترنتي از طريق پورتال آموزشي دانشگاه ()https://education.aut.ac.ir
 در صورتي که به دانشجويان دروس جبراني تعلق بگيرد ،بايد آن دروس را در ترم اول اخذ نمايند.
 انتخاب درس اختياری پروژه تحقيق از ترم دوم به بعد در صورت موافقت گروه امکان پذير است.

H

 رعايت برنامه آموزشي مصوب دوره مربوطه توسط دانشجويان الزامي است.

شرکت در کالسهای الکترونيکي اساتيد و تدريسياران به صورت هفتگي

I

از طريق آدرس/http://vu2.aut.ac.ir/VCS :


شرکت در کالسهای حضوری طبق برنامه درسي (زمان  2ثبت شده در پورتال آموزشي)

J

دريافت کارت دانشجويي از دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده يا واحد اقماری

K

دريافت گواهي اشتغال به تحصيل از دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده يا واحداقماری

L

واريز شهريه متغير در زمان مقرر شده توسط مرکز آموزشهای آزاد

M

N

انجام ارزيابي اساتيد و تدريسياران در زمان مقرر از طريق پورتال آموزشي https://education.aut.ac.ir


پورتال دانشجوياني که ارزيابي را انجام ندهند تا ارزيابي ترم آينده بسته خواهد شد و قادر به ديدن نمرات خود نميباشند.

شرکت در امتحانات پايان ترم به صورت حضوری
 دانشجويان واحدهای اقماری موظف به حضور در واحد دانشگاهي خود ميباشند

O

هفته دوم شهريور/
هفته چهارم دی

هفته سوم شهريور/
هفته اول بهمن

طبق تاريخهای
اعالم شده مرکز

هفته سوم مهر/
هفته اول اسفند

پس از انتخاب واحد
تا پايان ترم

طبق زمان بندی
دفتر آموزشهای آزاد

هفته سوم آذر/
هفته سوم ارديهشت

هفته اول و دوم دی/
هفته دوم و سوم خرداد

دانشجويان پس از گذراندن  32واحد طبق برنامه مصوب آموزشي دوره مربوطه ،فارغالتحصيل محسوب شده و
جهت تسويه حساب و دريافت دانشنامه مراحل زير را انجام ميدهند:

P

 دريافت فرم تسويه حساب از روی وب سايت مرکز آموزشهای مجازی
http://vu2.aut.ac.ir/main/?persian=content&categoryID=29&nodeID=4
 مراجعه به واحدهای مربوطه جهت انجام امور تسويه حساب
 تحويل فرم تکميل شده فوق به دانشکده جهت فعال شدن فرآيند تسويه حساب در پورتال آموزشي


مراجعه به قسمتهای مختلف فعال شده در فرآيند فوق جهت تسويه حساب (از جمله آموزشهای آزاد،
کتابخانه و )...

پس از گذراندن
 23واحد درسی

Q

R

مراجعه به اداره فارغالتحصيالن دانشگاه و تحويل کارت دانشجويي

دريافت دانشنامه از اداره فارغالتحصيالن دانشگاه

