
پرداخت اصلی ترین و مهم ترین ابهامی که برای دانشجویان جدید الورود به دانشگاه های علمی و کاربردی وجود دارد نحوه 

می باشد، نحوه پرداخت هزینه تحصیل در این دانشگاه ها به صورت اینترنتی می باشد و  شهریه دانشگاه علمی کاربردی

 .افراد برای پرداخت آن باید ابتدا به سایت دانشگاه علمی کاربردی وارد شده و اقدام به تکمیل فرایند پرداخت نمایند

نشجو بدون کنکور و آزمون و صرفا با توجه به دانشگاه علمی و کاربردی از جمله دانشگاه هایی است که اقدام به پذیرش دا

سوابق تحصیلی فرد می نماید، دانشجویان با ثبت نام و پرداخت شهریه دانشگاه می توانند بدون شرکت در هیچگونه آزمونی 

 .اقدام به تحصیل در این دانشگاه ها نمایند

اد مشتاق به ثبت نام در این دانشگاه ها باید طریقه پرداخت شهریه دانشگاه علمی و کاربردی اولین موردی است که افر

 .بیاموزند، در ادامه اقدام به بررسی و آموزش نحوه انجام این کار از طریق سامانه این دانشگاه کرده ایم

  

 نحوه پرداخت شهریه دانشگاه علمی و کاربردی )هم آوا(
گر از امور به صورت تماما اینترنتی صورت می پرداخت هزینه تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی به مانند بسیاری دی

گیرد، سامانه هم آوا سایتی است که دانشگاه علمی و کاربردی برای صورت گرفتن امور دانشجویی در نظر گرفته است، 

دانشجویان برای ورود به حساب کاربری خود باید از نام کاربری و رمز عبور استفاده نمایند و به کمک کارت بانکی رمز 

یا دار فرایند ثبت نام خود را تکمیل کنندپو .  

 دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی برای پرداخت هزینه هر ترم تحصیل در این دانشگاه ها باید اقدام به ورود به سامانه
edu.uast.ac.ir و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور اقدام به تکمیل فرایند پرداخت شهریه خود کنند. 

  



 

  

 سامانه پرداخت شهریه دانشگاه علمی و کاربردی
دانشگاه علمی و کاربردی برای پرداخت الکترونیکی شهریه سامانه ای را در نظر گرفته است که دانشجویان با مراجعه به 

 .آن می توانند اقدام به پرداخت هزینه های تحصیلی خود کنند

دانشجویی که شامل مواردی مانند درخواست جا به جایی، مشاهده بدهی،  سامانه ای که دانشگاه علمی و کاربردی برای امور

 .می باشد edu.uast.a.ir تسویه حساب و ... در نظر گرفته است سامانه هم آوا به آدرس

از سوی دانشگاه دسترسی هایی برای دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی در نظر گرفته می شود که ورود به آن ها صرفا 

ق وارد کردن نام کاربری و رمز عبور امکان پذیر می باشد، الزم به ذکر است که نام کاربری عمدتا کد ملی دانشجو از طری

  .می باشد و رمز عبور هم از دانشگاه باید دریافت شود

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید برای کسب اطالع از نحوه و شرایط ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بهمن

  

شهریه دانشگاه علمی کاربردیمراحل پرداخت   
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برای پرداخت الکترونیکی هزینه تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی فرد با ورود به سامانه هم آوا و استفاده از نام 

 :کاربری و رمز عبور مراحل زیر را طی کنند

  edu.east.ac.irورود به سامانه هم آوا به آدرس  
 ورود به حساب کاربری به کمک نام کاربری و رمز عبور 

 ورود به صفحه دسترسی های امور دانشجویی 
 انتخاب گزینه تسویه حساب دانشجو 
 مشاهده بدهی به دانشگاه و پرداخت 

  

 راهنمای پرداخت شهریه در سامانه هم آوا
صرفا به صورت اینترنتی می باشد و از طریق  پرداخت شهریه دانشگاه علمی کاربردیهمانطور که پیش تر ذکر شد 

سامانه هم آوا امکان پذیر می باشد، در ادامه به صورت تصویری اقدام به شرح طریقه پرداخت و انجام این کار برای شما 

 .عزیزان خواهیم کرد

نمایید، برای انجام  برای پرداخت هزینه دانشگاه علمی و کاربردی در گام اول باید اقدام به ورود به سامانه هم آوا 

را در گوگل سرچ کنید و  edu.east.ac.ir این کار می توانید عبارت سامانه پرداخت شهریه هم آوا و یا آدرس

 .روی اولین نتیجه کلیک نمایید

  

 

http://edu.uast.ac.ir/
http://edu.uast.ac.ir/


  

است نام پس از ورود به این سامانه در اولین گام باید قدام به به وسیله نام کاربری و رمز عبور نمایید، الزم به ذکر  

کاربری در اغلب مواقع کد ملی فرد می باشد و افراد به کمک آن و با استفاده از رمز عبور می توانند به حساب 

  .کاربری خود در این سامانه وارد شوند

  

 

  

  

در مرحله بعدی زمانی که شما به حساب کاربری خود در سامانه وارد می شوید یک گزینه تحت عنوان  

دارد که برای استفاده از امکانات دانشجویی باید روی آن کلیک کرد)دسترسی( وجود  . 

  



 

  

  

بعد از انتخاب گزینه دسترسی تمامی اموری که دانشجویان می توانند در این سامانه انجام دهند در یک صفحه  

مایندنمایان خواهد شد، دانشجویان برای پرداخت شهریه باید گزینه )تسویه حساب دانشجو( را انتخاب ن . 



 

  

  

توجه داشته باشید که بعد از انتخاب گزینه تسویه حساب دانشجو فرد می تواند میزان بدهی خود به دانشگاه را  

 .مشاهده نماید و اقدام به پرداخت آن نماید )شهریه روی بدهی دانشجو احتساب می گردد(

  

 .روی لینک مربوطه کلیک فرمایید جهت کسب اطالع از شرایط و طریقه استعالم مدرک دانشگاه علمی کاربردی

  

یزان شهریه دانشگاه علمی و کاربردیم  
شهریه تمامی دانشگاه های کشور که دانشگاه علمی و کاربردی هم یکی از آن ها می باشد از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل 

شده است که بخش متغیر بر اساس انتخاب واحد هر دانشجو مشخص می شود و بخش ثابت شهریه این دانشگاه ها هم برای 

غی ثابت و مشخص می باشدهر مقطع مبل . 

عالوه بر این مورد میزان شهریه دانشگاه علمی و کاربردی تابع دو مورد دیگر که مقطع و رشته تحصیلی باشند هم می 

 .باشد، و میزان هزینه های تحصیل در مقطع کارشناسی و کاردانی برای هر رشته متفاوت خواهد بود

طیف هزینه ثابت یا همان شهریه ثابت دانشگاه علمی و کاربردی برای مقطع کاردانی گرچه برای هر رشته دارای تفاوت 

هزار تومان است، الباقی هزینه ای که دانشجو برای  ۵۵۰هزارتومان الی  ۴۵۰های نا چیزی می باشد اما طیف آن از 

 .تحصیل در دانشگاه های علمی و کاربردی باید پرداخت نماید مربوط به انتخاب واحد او می باشد
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مورد نظر فرد متفاوت می  میزان شهریه در مقطع کارشناسی بسته به رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

هزارتومان خواهد  ۵۸۰مقطع هزار تومان و بیشتر شهریه ثابت در این  ۴۸۰باشد، اما کمترین شهریه ثابت در این مقطع 

بود، الزم به ذکر است که هزینه ای که فرد به ازای ثبت نام در هر واحد باید پرداخت کند در این مقطع نسبت به مقطع 

کاردانی بیشتر هم خواهد بود و به طور کل هزینه های تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه علمی و کاربردی نسبت به 

ستمقطع کاردانی بیشتر ا . 

  

 مهلت پرداخت شهریه الکترونیکی علمی کاربردی

از جمله مواردی که برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علمی و کاربردی حائز اهمیت می باشد مهلت پرداخت شهریه این 

رای دانشگاه ها است، مهلت پرداخت شهریه برای نوع متغیر و ثابت شهریه به صورت معمول متفاوت می باشد و افراد ب

 :پرداخت این هزینه ها باید در زمان های به خصوصی که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت مراجعه نمایند

مهلت پرداخت هزینه ثابت دانشگاه علمی و کاربردی به طور معمول تا قبل از زمان در نظر گرفته شده برای  

واحد باید با مراجعه به سامانه هم آوا اقدام به پرداخت  انتخاب واحد می باشد و افراد تا قبل از آغاز زمان انتخاب

 .شهریه ثابت خود نمایند
 .زمان پرداخت هزینه واحد های انتخابی دانشجو تا زمان اتمام امتحانات پایان ترم می باشد 

  

 آخرین اخبار پیرامون دانشگاه های علمی و کاربردی

۱۴۰۰اسفند ۱۷   

مهارتی دانشجویان برای سال آتی به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی برگذار می  طبق اطالعیه وزارت علوم آزمون علمی

 .شود

۱۴۰۰اسفند  ۱۷   

اثر از جشنواره نشریات برای رسانه و فضای مجازی دانشگاه علمی و  ۷۵۰رئیس دانشگاه علمی و کاربردی اعالم کرد که 

 .کاربردی ارسال شده است

۱۴۰۰اسفند  ۱۶   

فناوری غیردولتی در دانشگاه علمی کاربردی در دستور کار قرار گرفتتشکیل صندوق پژوهش و  . 

  

 خالصه مطلب

صرفا به صورت اینترنتی و از طریق سامانه هم آوا امکان پذیر خواهد بود، هر  پرداخت شهریه دانشگاه علمی کاربردی

دانشجو با ثبت نام در این دانشگاه ها از یک نام کاربری و رمز عبور بهره مند خواهد شد و بعد از ورود به این سامانه می 

دانشجویی یکی از آن ها می باشدتوانند اقدام به انجام فعل و انفعاالت دانشجویی خود نمایند که تسویه حساب  . 
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شهریه دانشگاه علمی و کاربردی از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است که روی بدهی دانشجو به دانشگاه احتساب می 

شود، دانشجویان برای پرداخت شهریه ثابت قبل از آغاز زمان انتخاب واحد و برای پرداخت شهریه متغیر قبل اتمام 

رم می توانند اقدام کنندامتحانات پایان ت . 
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