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  شدگان نام پذیرفتهدستورالعمل اجرایی ثبت
  1394مهرماه سال نظام آموزش مهارتی اي حرفهدوره کاردانی فنی و کاردانی  دوره

  
  مهرمـاه  نظـام آمـوزش مهـارتی    اي فنـی و دوره کـاردانی حرفـه   کـاردانی   شـدگان دوره نام پذیرفتهثبت

  مطابق مندرجات این دستورالعمل به شرح زیر صورت پذیرد: الزم است 1394سال 
  هاي متمرکزشدگان رشتهم پذیرفتهناالف) نحوه ثبت

نسبت به مشـاهده   زیر مطابق تقویم آموزشی "سامانه جامع آموزشی دانشگاه"مراکز آموزشی صرفا از طریق 
  و مقررات اقدام نمایند.نام ایشان با رعایت ضوابط شدگان و ثبتاطالعات پذیرفته

هـاي  شده دورهها در سامانه جامع آموزشی دانشگاه درج شده است پذیرفتهصرفا افرادي که مشخصات آن تذکر:
  باشند.مذکور می

 قابـل دریافـت   "سامانه جامع آموزشی دانشگاه"از طریق آموزش کشور  فهرست سازمان سنجش Pdfفایل 
سـال، مقطـع و دوره ورودي   با دسترسی مدیر مرکز پس از انتخـاب سـال، نـیم   توانند باشد. مراکز آموزشی میمی

دریافـت  "روي دکمـه   "شـدگان فهرست پذیرفته"و انتخاب گزینـه   "پذیرش"پذیرش دانشجو در منوي 
  کلیک نموده و فایل مربوط را دریافت نمایند. "فایل سنجش

  باشد:زیر میهاي متمرکز به شرح شدگان رشتهتقویم آموزشی براي پذیرفته
  

  تقویم آموزشی
  تاریخ  موضوع

   8/7/94الی  6/7/94  نام و انتخاب واحدثبت
   11/7/94الی  9/7/94  (ترمیم) نام و انتخاب واحد با تاخیرثبت

   11/7/94الی  6/7/94  ثبت مغایرت موثر در صورت وجود
  این دستورالعمل» ج«طبق بند 

   20/7/94الی  18/7/94  با تاخیر مغایرت موثر آخرین مهلت ثبت

   6/8/94الی  6/7/94  ثبت مغایرت غیرموثر در صورت وجود
  این دستورالعمل» ج«طبق بند 

  9/7/94  هاشروع کالس
  26/7/94الی  25/7/94  حذف و اضافه

  10/10/94  هاپایان کالس
  24/10/94الی  12/10/94  امتحانات پایان ترم
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شـدگان و لـزوم رعایـت تقـویم آموزشـی و حفـظ کیفیـت        ر اعالم اسامی پذیرفتهبا توجه به تاخیر دتذکر مهم: 
هفتـه قـانونی برگـزاري     16مانـده از  هفتـه بـاقی   2ریزي نمایند که آموزشی، ضروري است مراکز به نحوي برنامه

  سال جاري لحاظ گردد. ریزي نیمکالسها در برنامه

  متمرکزیمههاي نرشتهاول مرحله شدگان رفتهنام پذیب) ثبت
صورت  8/7/94 لغایت 6/7/94بایست از تاریخ متمرکز میهاي نیمهرشتهمرحله اول شدگان نام پذیرفتهثبت

از طریق سامانه اداره کل » سیستم جامع گسترش«نام کاربري و رمز عبور  با استفاده ازمرکز آموزشی پذیرد. 
مشاهده اطالعات و «به سامانه  http://www.uast.ac.ir/sanjesh_azmoonو آزمون به آدرس  سنجش

و براساس مندرجات راهنماي مراجعه  »متمرکزهاي نیمهرشته شدگان مرحله اولثبت نتایج مصاحبه پذیرفته
احبه اقدام نماید. شایان ذکر نتایج مص ثبتات و ــنسبت به مشاهده اطالع )3 (پیوست شماره استفاده از سامانه

 13/7/94تا تاریخ الذکر هاي مذکور از طریق سامانه فوقشدگان مرحله اول دورهاست ثبت نتایج مصاحبه پذیرفته
به واحد استانی ارسال  7/14/94شدگان تا تاریخ در قالب فهرست پذیرفتهصورت پذیرفته و مستندات مکتوب آن 

  گردد.

اند در سمت راست شماره براي افرادي که در مصاحبه تایید صالحیت شده صرفاً بایستمرکز آموزشی می :1نکته
  انـد،  کـه از طریـق ایـن سـامانه دریافـت نمـوده       سـازمان سـنجش   شدگانپذیرفتهردیف افراد مذکور در فهرست 

  را درج نماید. "1کد "

 رئـیس ید شـده در مصـاحبه، توسـط    بایست با ذکر تعداد افراد تایتمامی صفحات فهرست کامپیوتري می: 2نکته
انـد،  نشـده  هیچ کدام از داوطلبان در مصاحبه پذیرفتـه  ،چنانچه در یک صفحه از فهرست مرکز مهر و امضا گردد.

  باشد.ارسال آن صفحه از فهرست نیز ضروري می

ه خـارج از ایـن   شدگان صرفاً در گروه آموزشی ذیربط صورت پذیرد و از انجام مصاحبمصاحبه از پذیرفته :3نکته 
  روند خودداري گردد.

شدگان پس از تایید نهـایی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور در      نام قطعی این دسته از پذیرفته: ثبتتذکر مهم
   باشد.پذیر میسامانه جامع آموزشی دانشگاه، امکان

کل سنجش و آزمـون  مستندات مذکور را به اداره  15/7/94استانی می بایست تا تاریخ  الزم بذکر است واحدهاي
  باشد.تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی نماید.ارسال 
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  شدگان در مراکز آموزشینام پذیرفتهاقدامات پیش از ثبتپ) 
موظفند ضمن نظارت دقیق بر رونـد ثبـت نـام     ي آموزشیروساي شوراهابه عنوان مراکز آموزشی محترم روساي 
  قیق فرآیند ثبت نام به عمل آورند:را جهت انجام د شدگان، تمهیدات زیرپذیرفته

نام و صدور حکم نامبرده اقدام و رونوشت آن را به دبیرخانه شوراي آموزشی و نسبت به انتخاب مسئول ثبت )1
 کمیسیون بررسی موارد خاص استان ارسال گردد.

جهت الصاق بر روي  نامو مسئول ثبت نامهر یک از کارشناسان ثبت پستکارت شناسایی همراه با عنوان  )2
 تهیه گردد. سمت چپ سینه

نام و صدور حکم نامبرده و توجیه مسئولیت نسبت به بکارگیري کارشناسان آموزش به عنوان کارشناس ثبت )3
نام و ارسال رونوشت حکم صادره به دبیرخانه شوراي آموزشی و بررسی موارد خاص واحد هر یک در روز ثبت

 شدگان اقدام گردد.پذیرفتهاستانی با توجه به تعداد 

نام الزامی و معاون یا مدیر آموزشی مرکز در روز ثبتیس شوراي آموزشی رئبه عنوان یس مرکز رئحضور  )4
 باشد.می  

 در پرتال مرکز نصب گردد. PDFنام به صورت دستورالعمل ثبت )5

 رسانی مرکز نصب گردد.هاي اطالعنام در بولتن و پانلدستورالعمل ثبت )6

 هاي مرکز خودداري گردد.در پرتال و نیز در پانل و بولتن فرآیندهرگونه دستورالعمل خارج از این از نصب  )7

 از اخذ هرگونه مدرك از نظر (تعداد و نوع) خارج از این دستورالعمل خودداري گردد. )8

  کز آموزشی:امراحل ثبت نام در مرت) 
شدگان و تحویل آن توسط پذیرفته 218اره کاربرگ شمو  110کاربرگ شماره  ،109کاربرگ شماره تکمیل  -

 ام جهت اقدامات زیر:نبه کارشناس ثبت

 ) احراز هویت:1

زیر در موعد مقرر کارشناس مدارك الزم است پس از مراجعه پذیرفته شده به مرکز آموزشی و ارایه اصل 
ش کشور اقدام شدگان با فهرست سازمان سنجش آموزنسبت به تطبیق مدارك شناسایی پذیرفتهنام ثبت

  نمایند. 
 تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.یک نسخه  )1-1

 تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت.یک نسخه  )2-1     

 همانند و تمام رخ (تهیه شده در سال جاري) با پس زمینه سفید. 3×4شش قطعه عکس پرسنلی  )3-1     

  از هویت شخص پذیرفته شده صورت پذیرد. پس از احرصرفا نام ثبتالزم است  تذکر:     
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  ) بررسی صحت مدارك آموزشی:2

زمان سنجش سارا به شرح زیر با فهرست  شدگانپذیرفتهالزم است اصل مدارك آموزشی نام ثبت مسئول
  آموزش کشور تطبیق دهد:

 گاهی خودداري گردد).دانشاصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه (از اخذ گواهینامه پیش )2- 1

شدگانی که گواهی پایان دوره براي آنان صادر نشده است الزم است اصل فرم تکمیل شده تاییدیه معدل پذیرفته
هاي مذکور که ممهور به مهر و امضاء اداره آموزش و پرورش منطقه و مندرج در دفترچه راهنماي پذیرش دوره

  ).102شماره  کاربرگ(نام به مرکز آموزش ارایه نمایند مان ثبتباشد را در زرئیس دبیرستان یا هنرستان می
 رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی. )2- 2

گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر باالترین مقام مسئول یا اصل فرم استفاده از سهمیه شاغل مندرج در  )2- 3
آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا  ، تصویر)101(کاربرگ شماره  دفترچه راهنماي پذیرش دوره مذکور

قرارداد همکاري و اصل آن جهت تایید تصویر، حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار براي شاغلین نیروهاي 
 شدگان متقاضی استفاده از سهمیه شاغلین.مسلح از یگان مربوط براي پذیرفته

شرایط مربوط به مقررات وظیفه عمومی  2-3بند مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به  )2- 4
 هاي مذکور مشخص نماید.دفترچه راهنماي دوره 4و  3مندرج در صفحات 

الزم است این دسته شدگان مشمول خدمت وظیفه عمومی در خصوص نحوه ترخیص از خدمت پذیرفته تبصره:
ارك هاي مذکور و با در دست داشتن مدمقررات مندرج در دفترچه راهنماي پذیرش دورهطبق شدگان از پذیرفته

مدرك تحصیلی مقطع  اصل و تصویرو شناسنامه  معتبر شناسایی شامل اصل و تصویر کارت ملی، اصل و تصویر
  مراجعه نمایند. 10پلیس +به دفاتر  پیوست 202شماره کاربرگ  قبلی به همراه

شرایط پذیرش داوطلبان، مندرج در دفترچه  2بند نام اتباع غیرایرانی مقیم ایران الزم است بر اساس ثبت )2- 5
  صورت پذیرد. )2پیوست شماره (و بخشنامه مربوط  هاي مذکورراهنماي پذیرش دوره

اخذ از باشد. لذا مالك پذیرش، معدل کل و نوع دیپلم مندرج در گواهینامه سه ساله متوسطه می تذکر:
  ي گردد.خودداراکیداً دانشگاهی افراد گواهینامه دوره پیش

  کاربرگ: نهایی ) تایید و ثبت3
مرکز اداري نام در دبیرخانه ، کاربرگ مذکور در روز ثبت109کاربرگ شماره پس از تکمیل و کنترل نهایی 
این کاربرگ  )نام و معاون یا مدیر آموزشیتایید کارشناس ثبت نام، مسئول ثبت باو (آموزشی شماره و ثبت گردد 

  قرار گیرد. شدگانپذیرفتهه آموزشی در صفحه اول پروند باید
  نام نهایی در سامانه جامع آموزشی:) تایید ثبت4

توسـط کارشـناس   نـام نهـایی   ثبت در این مرحله باشندشدگانی که فاقد مغایرت موثر میبراي آن دسته از پذیرفته
  انجام خواهد گرفت.نام ثبت
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  ) انتخاب واحد:5

نـام انجـام خواهـد    شدگان توسط کارشـناس ثبـت  ائه شده انتخاب واحد پذیرفتهبا در نظر گرفتن فهرست دروس ار
  گرفت.

  تذکرات مهم:  
محترم شوراي آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحدهاي استانی موظفند ضمن بازدید و نظارت از روساي  )1

 .تندات ارسال نمایندهمراه با مس اداره کل سنجش و آزموننام در مراکز آموزشی، گزارش مربوط را به روند ثبت
نسبت اداره کل سنجش و آزمون ا بنام، ضمن هماهنگی خطی از دستورالعمل ثبتدر صورت مشاهده هرگونه ت

  به رفع مشکالت در اسرع وقت اقدام نمایند.

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش (سراج) با از طریق واحدهاي استانی و یا  احتمالیپاسخگویی به سواالت 
  باشد.پذیر میامکان 82772203و  82775506هاي تلفن شماره

هـا  صورت قبـولی آن شده باشند در غیر این آموختهدانش باید در مقطع قبل نامشدگان در زمان ثبتپذیرفته )2
 گردد.ملغی می

باشـد  ها فاقـد معـدل مـی   دار جهت افرادي که گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه آنارایه گواهی معدل )3
 ی است.الزام

وقت، پیمانی، قراردادي، شرکتی، قرارداد پاره کاربردي اعم از رسمی،-آموزش علمیو مراکز  موسساتکارکنان  )4
هاي مربوط به مرکز آموزشی را که در آن خدمت کدرشتهیا سایر موارد مشابه مجاز نیستند  وو مدرسین  انمشاور

رعایت نگردد و در آن مرکز آموزشی قبول گردند، قبولی کنند انتخاب نمایند و چنانچه این موضوع مییا تدریس 
توانند متقاضـی تحصـیل در آن کدرشـته محـل و یـا      لقی خواهد شد و به هیچ وجه نمیت "کان لم یکن"آنان 

 گونه افراد نیست.نام از اینهاي دیگر گردند و مرکز مجاز به ثبتکدرشته محل

د ه انتخاب رشته در مراکـز آموزشـی بـا کـ    مجاز ب 211الی  101هر یک از داوطلبان شاغل با کدهاي اشتغال  )5
آن مراکـز آموزشـی بالمـانع     نام و ادامه تحصیل افراد مـذکور در باشند و در صورت پذیرش، ثبتمی 199اشتغال 

 .است

 هاي مذکور الزامی است.شرایط اختصاصی دفترچه راهنماي پذیرش دوره 2-2رعایت مندرجات بند  )6

  هاي موثر و غیرموثررت) نحوه بررسی مغایج
هرگونـه مغـایرت بـین اطالعـاتی کـه داوطلـب در زمـان         ،هاي مـذکور براساس مندرجات دفترچه راهنماي دوره

با مستنداتی که در صورت قبولی از جانب داوطلـب در هنگـام    است پذیرش به سازمان سنجش اعالم نمودهدرخو
   ،جهـت مسـاعدت   ،رغـم اعـالم موضـوع فـوق    بهگردد. یموجب ملغی شدن قبولی فرد م ؛نام ارایه خواهد شدثبت
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هـاي  و غیرموثر به شرح زیر اقدام گـردد. بـدیهی اسـت بررسـی مغـایرت     هاي موثر الزم است در خصوص مغایرت

روسـاي محتـرم   باشد و مسئولیت این امـر بـر عهـده    پذیر نمیی اعالم شده امکانمذکور در خارج از محدوده زمان
  است. و مراکز آموزشی واحدهاي استانی

  هاي موثر (اطالعات آموزشی اعم از معدل، نوع دیپلم و سهمیه):) نحوه بررسی مغایرت1
نـام  و سهمیه ثبتق معدل کل و نوع دیپلم یمراکز آموزشی موظفند پس از بررسی و تطبنام کارشناس ثبت )1-1

و مـدارك مربـوط بـه    گواهی معتبر دیـپلم   در شدگان، با معدل کل و نوع دیپلم مندرجهمندرج در سامانه پذیرفت
شده، در صورت مشاهده مغایرت، طبق تقویم زمانی و صـرفا از  ارایه شده از سوي پذیرفتهنام شاغلین سهمیه ثبت

مجاز این دسته از افـراد  نام اطالعات صحیح اقدام نمایند. بدیهی است ثبتمذکور نسبت به درج انه ـــطریق سام
نام افرادي که پس از بررسی توسط سازمان سنجش آموزش کشور وضعیت قبولی دارنـد از  ثبتو صرفا  باشدنمی

  پذیر خواهد بود.امکانجامع آموزشی دانشگاه طریق سامانه 

هـا در سـامانه جـامع    باشند پس از ثبت مغـایرت آن ی که داراي مغایرت موثر میشدگانپذیرفتهالزم است  تذکر:
تا زمان اعالم نتایج بررسی مغـایرت   بدون اخذ شهریه 104کاربرگ با تکمیل  مهلت مقرر، آموزشی دانشگاه در

در کالس به منزله پذیرش این دسته از  حضور ها شرکت نمایند.از سوي سازمان سنجش آموزش کشور در کالس
ایی صـرفا پـس از   نام نهـ و ثبت نبوده و هیچ حقی براي وي در خصوص قبولی ایشان ایجاد نخواهد کردداوطلبان 

  باشد.پذیر میاعالم نتیجه قبولی از سوي سازمان سنجش، امکان

و نیازي به درج معدل صحیح افراد مـذکور   مغایرت معدل به شرح زیر بالمانع استنام دارندگان ثبت تبصره:
  :یستدر سامانه ن

 در فهرست پذیرش سـازمان   معدل کل گواهینامه معتبر دیپلم ارایه شده از سوي داوطلب از معدل اعالم شده
 سنجش آموزش کشور بیشتر باشد.

 .(با بررسی اصل مدارك مذکور) معدل مندرج در گواهینامه اصل با گواهی موقت دیپلم مغایرت داشته باشد 

       معدل کل گواهی معتبر دیپلم ارایه شده از سوي داوطلب یک صدم کمتـر از معـدل اعـالم شـده در فهرسـت
 ش کشور باشد.پذیرش سازمان سنجش آموز
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 :پذیر استامکانبه شرح زیر در سهمیه مربوط و شدگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران پذیرفته نام ازثبت) 2-1

رزمنـده نیروهـاي     -3رزمنده وزارت جهـاد کشـاورزي       -2رزمنده سپاه پاسداران     -1رزمندگان شامل:  الف)
  مسلح جمهوري اسالمی ایران

شامل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه)، با سهمیه ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ( شدگانپذیرفته -
باشند و مالك عمـل  نامی خویش نمیملزم به ارایه فرم و یا مدرکی در رابطه با تایید سهمیه ثبت نامدر زمان ثبت

سـوي سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور       هـاي ارسـالی از  نام از آنان همان عنوان درج شده در فهرستبراي ثبت
  باشد.می

فرزنـد   -4فرزند شـهید و مفقـوداالثر       -3آزادگان     -2جانبازان     -1بنیاد شهید و امور ایثارگران شامل:  ب)
  همسـر آزاده  -8و بـاالتر      %25همسـر جانبـاز    -7همسـر شـهید       -6فرزند آزاده     -5و باالتر     %25جانباز 

  رادر، پدر و مادر شهیدخواهر، ب -9 
نـامی  نام، ملزم به ارایه فرم و یا مدرکی در رابطه با تاییـد سـهمیه ثبـت   شدگان در زمان ثبتاین دسته از پذیرفته

هـاي ارسـالی از سـوي    نام از آنان همان عنـوان درج شـده در فهرسـت   باشند و مالك عمل براي ثبتخویش نمی
  باشد.سازمان سنجش آموزش کشور می

  هاي غیرموثر (مغایرت در اطالعات فردي):حوه بررسی مغایرت) ن2
) خانوادگینام و ناممغایرت در صرفا بایست در صورت مشاهده مغایرت غیرموثر (میمعاون یا مدیر آموزشی مرکز 

، اصالح و تایید اطالعات صحیح مذکوردر سامانه جامع آموزشی دانشگاه نسبت به ثبت مغایرت طبق تقویم زمانی 
  به همراه بارگذاري مستندات الزم اقدام نماید. شده ذیرفتهپ

منـدرج در سـامانه جـامع آموزشـی      آموزشـی در صورت عدم اصالح مغایرت اطالعات فردي طبق تقویم  :1 تذکر
  باشد.پذیر نمیسال اول امکاننیمو کارت شرکت در جلسات آزمون پایان دانشگاه، صدور کارت دانشجویی 

ا ارایـه مسـتندات از سـوي مرکـز آموزشـی صـورت       بـ توسط واحـد اسـتانی و   ویرایش کد ملی  استالزم به ذکر 
  پذیرد.می

  باشد. شدگان بالمانع مینام قطعی این دسته از پذیرفتهثبت :2تذکر 

  ها:) حدنصاب تشکیل کالسچ
غیـر  در  رسند اقـدام نماینـد.  نمی نفر 10 هایی که به حد نصابتوانند نسبت به برگزاري کالسمراکز آموزشی می

بـراي   مـذکور شدگان کدرشته محلـی بـه حدنصـاب    نامنام، تعداد ثبتچنانچه پس از مهلت مقرر ثبت این صورت
که به تایید و  3/6/94نامه نقل و انتقاالت دانشجویی دانشگاه مصوبه مورخ طبق آیینتشکیل کالس نرسیده باشد، 

با درنظر گرفتن یکی از موارد زیر حداکثر تا دو هفته پس  صرفاًتصویب ریاست محترم عالیه دانشگاه رسیده است 



                                

8 
 

 
رعایـت سـایر ضـوابط و مقـررات     بـا  ذیرفتـه شـده و نیـز    پ داوطلبها به ترتیب اولویت و با توافق از شروع کالس

  :گردداقدام می آموزشی،
  

انتقال یابند (این کـار بـا موافقـت شـوراي     و گرایش  شدگان به مراکز مجري دیگري در همان رشتهپذیرفته الف)
خواهـد  طبق ضوابط بررسـی  استان آموزشی مرکز مقصد و در نهایت شوراي  آموزشی مرکز مبدا، شورايآموزشی 

  ).شد

(این  شدگان به رشته دیگري در همان زیرگروه و یا گروه آموزشی و در همان مرکز تغییر رشته یابندپذیرفته ب)
  ).طبق ضوابط بررسی خواهد شداستان آموزشی با موافقت شوراي مرکز مبدا و شوراي  فرآیند

تغییـر رشـته و   دیگري در مراکز مجري  شدگان به رشته دیگري در همان زیرگروه و یا گروه آموزشیپذیرفته پ)
آموزشـی  مرکـز مقصـد و شـوراي    آموزشی شوراي  مرکز مبدا،آموزشی با موافقت شوراي انتقال یابند (این فرآیند 

   .)طبق ضوابط بررسی خواهد شداستان مقصد 

سـت خـود در   بایست از طریق سامانه جامع آموزشی نسبت به ثبت درخوااین قبیل دانشجویان نیز می :1 تبصره
بایـد از  مـوارد   پذیر نباشـد، در صورتی که اقدام براساس هیچ یک از بندهاي فوق امکانو  نمایندمهلت مقرر اقدام 

موارد خـاص  ظرف مدت یک هفته به شوراي بررسی حداکثر طریق شوراي آموزشی و بررسی موارد خاص استان 
  دانشگاه جهت اخذ تصمیم مقتضی منعکس گردد.

شـدگان  پذیرفتـه و  رسـد بـه حدنصـاب ن  هـا  نچه کالسهاي آموزشی مراکز مستقر در سـایر اسـتان  چنا :2تبصره 
تقاضاي انتقالی بین مراکز اسـتان  شدگانی که براي پذیرفتهو یا را داشته باشند درخواست انتقال به استان تهران 

اي بررسی موارد خاص دانشگاه دارند درخواست آنها در شورها را صرفاً به دلیل به حدنصاب نرسیدن کالستهران 
  طبق ضوابط بررسی خواهد شد.

  ) دریافت شهریه:ح
ت آن کاربردي مبناي محاسبه شهریه و نحوه پرداخدانشگاه جامع علمی ـ محترم برابر مصوبه هیات امناي )1

  اي نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع شدگان دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهبراي پذیرفته
  باشد:به شرح جدول زیر می 1394ماه سال کاربردي مهر علمی ـ

  94 - 95اي سال تحصیلی جدول شهریه دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه

  گروه آموزشی
شهریه ثابت هر 

  ر طول دورهترم د
  (ریال)

  شهریه متغیر
  دروس پایه، اصلی و تخصصی  دروس عمومی

واحد نظري 
  (ریال)

  واحد عملی
  (ریال)

  واحد نظري
  (ریال)

  واحد
  آزمایشگاهی 

  (ریال)

  واحد
  کارگاهی و پروژه

  (ریال)

  واحد
کاربینی و کارورزي 

  (ریال)
 000/690  448/344  952/317  720/198  464/238  728/145  800/601/3  صنعت

 000/690  336/258  936/216  040/149  464/238  728/145  264/805/2  کشاورزي
مدیریت و خدمات 

 000/690  960/264  464/238  728/145  464/238  728/145  784/879/2  اجتماعی

 000/690  960/264  464/238  976/158  464/238  728/145  904/119/3  فرهنگ و هنر
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  که در سامانه جامع  باشدمی شهریهاز کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول  %15حق نظارت دانشگاه

مانده شهریه نیز پس از محاسبه در سامانه باقی %85باشد همچنین آموزشی دانشگاه قابل محاسبه و پرداخت می
  جامع آموزشی دانشگاه و اعالم شماره حساب توسط مرکز آموزش قابل پرداخت خواهد بود.

 ابت اعالم شده براي طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال شهریه ث
  شود.دانشگاه اعالم و براي همه دانشجویان اجرا میمحترم تحصیلی توسط هیات امناي 

 ها بعد از مهلت حذف و اضافهشهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آن 
شود و در صورتی که زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه واحد باشد، بازگردانده نمی

 شود.متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمی

 به میزان  گانشدبراي پذیرفته ها در مراکز آموزش علمی ـ کاربردي مستقر در مناطق آزادشهریه کلیه دوره
 باشد.هاي مشابه در مراکز علمی ـ کاربردي سایر مناطق کشور می(یک و نیم) برابر شهریه دوره 5/1

این ضریب براي آن دسته از دانشجویان بومی که مدرك دیـپلم متوسـطه خـود را از اسـتان مربـوط آن       تبصره:
کاربردي چابهار، شهرداري چابهار، فنی و  -علمیشود، لذا مراکز آموزش منطقه آزاد اخذ نموده باشند، اعمال نمی

کاربردي کیش که مستقر در مناطق آزاد هستند الزم اسـت نسـبت بـه     -اي چابهار، شهرداري قشم و علمیحرفه
  شدگان در سامانه اقدام نمایند.تعیین بومی و غیربومی بودن پذیرفته

مصـوبه هیـات امنـاي    شـهریه  نامه اجـراي  آیین مصوباتمرکز حق دریافت مبلغی تحت عناوین خارج از  :1 تذکر
نامه مذکور قبالً به واحدهاي استانی و مراکز تابعه ارسال گردیـده  دانشگاه را نخواهد داشت. شایان ذکر است آیین

  است.

  اجراي مراحل فوق باید توسط کارشناس واحد مالی مرکز صورت پذیرد. :2تذکر 

صـندوق   2افزار فـاز  به نرمباشند، میدریافت وام شهریه ی که مایل به نام دانشجویانمراکز آموزشی جهت ثبت )2
دسترسـی  افزار مـذکور  رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مراجعه نمایند. آن دسته از مراکز آموزشی که به نرم

ود بـه ایـن   از طریق واحد استانی مربوط درخواست خود را براي دریافت کد شناسه و کاربري جهت ور ندارند باید
  ارسال نمایند.دانشگاه افزار به اداره کل امور دانشجویی نرم
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  94-95نام دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول جدول مربوط به مراحل ثبت
  کنندهاقدام  مدارك و شرح اقدامات مورد نیاز  ناممراحل ثبت  مرحله

  دریافت کاربرگ   1
  110و  109

را در اختیار داوطلبان قرار  218و  110 ،109کارشناس مرکز کاربرگ 
شدگان قرار دو نسخه در اختیار پذیرفته 218(از کاربرگ  می دهد

گیرد و نسخه دیگر جهت گیرد که یکی تکمیل و داخل پرونده قرار می
  شود).اطالع از ضوابط آموزشی تحویل پذیرفته شده داده می

  نامکارشناس ثبت

  احراز هویت  2

  تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقتیک نسخه ارائه 
  تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقتیک نسخه ارائه 
  همانند و تمام رخ (تهیه شده  3×4ارائه شش قطعه عکس پرسنلی

  در سال جاري) با پس زمینه سفید
  نامکارشناس ثبت

3  
بررسی صحت مدارك 
آموزشی و تطبیق آن با 
فهرست سازمان سنجش 

  آموزش کشور

 نامه پایان تحصیالت متوسطهاصل و تصویر گواهییک نسخه  رائها 
 شدگانی که گواهی پایان دوره براي آنان صادر نشده است پذیرفته

  مربوط به تایید یه معدل را ارائه نمایند 102الزم است اصل کاربرگ 
 رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی 

 قام مسئول یا اصل گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر باالترین م
 در سهمیه شاغل شدگانپذیرفتهبراي  101کاربرگ 

  تصویر آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قرارداد همکاري و
 اصل آن براي شاغلین نیروهاي مسلح

 مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند  

  نامثبتمسئول 

   109تایید کاربرگ   4
  و تایید نهایی آن 109ارك ارائه شده با کاربرگ کنترل مد  توسط مرکز آموزش

نام، کارشناس ثبت
نام و مسئول ثبت

معاون یا مدیر 
  آموزشی

در  109ثبت کاربرگ   5
 مسئول دبیرخانه  اداري مرکز دبیرخانهدر  109کاربرگ  ثبت  دبیرخانه مرکز آموزش

  اداري

6  
 109قرار دادن کاربرگ 

در اولین صفحه پرونده 
  شدهتهآموزشی پذیرف

  نامکارشناس ثبت  از دبیرخانه اداري مرکز 109کاربرگ دریافت 

ثبت مغایرت موثر و   7
  غیرموثر در صورت وجود

هاي مربوط به اطالعات فردي به عنوان مغایرت غیرموثر و ثبت مغایرت
هاي مربوط به اطالعات آموزشی اعم از معدل، نوع دیپلم و مغایرت

پس از کنترل مدارك ارائه شده در سهمیه به عنوان مغایرت موثر 
  سامانه جامع آموزشی دانشگاه در مهلت مقرر

  نامکارشناس ثبت

8  
نام قطعی براي ثبت

شدگان فاقد پذیرفته
شدگانی مغایرت و پذیرفته

  که مغایرت غیرموثر دارند

  ناممسئول ثبت  نام در سامانه جامع آموزشی دانشگاهتایید ثبت

  نامکارشناس ثبت  روس ارائه شدهانتخاب د  انتخاب واحد  9

  پرداخت شهریه  10
حق نظارت در سامانه جامع آموزشی دانشگاه  %15محاسبه و پرداخت 

شهریه در سامانه جامع آموزشی دانشگاه و پرداخت به  %85و محاسبه 
  شماره حساب اعالم شده از  سوي مرکز آموزشی

کارشناس واحد 
  مالی

ه انتخاب واحد پس یتایید  11
  واریز شهریهاز 

و   نامرویت کامل انتخاب واحد و واریز شهریه و بررسی کامل ثبت
تشکیل پرونده آموزشی براساس دستورالعمل ارسالی از سوي معاونت 

  سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی

معاون یا مدیر 
  آموزش

  

نام و پرداخت شهریه صرفا براساس این دستورالعمل انجام پذیرد و دستور العمل فوق ثبتبسیار مهم:  نکته
هاي واحدهاي استانی، موسسات و ها و بولتنبایست در پرتال کلیه واحدهاي استانی، مراکز آموزشی، پنلمی

نامی خارج از این دستورالعمل غیرقانونی ونه ثبتشی در معرض دید دانشجو قرار گیرد و هرگومراکز آموز
 گردد.یکن تلقی میلمکان 


