باسمه تعالی
قابل توجه پذیرفته شدگان جدید مقطع کاردانی آموزشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج (ع) مشهد در سال تحصیلی 89-89
با حمد وسپاس به درگاه ایزدمنان و با تبریک  ،تهنیت و عرض خیرمقدم خدمت برادران محترمی که در آزمون سراسری سال 9317
در این مرکز پذیرفته شدهاند  ،الزم میدانیم توجه این عزیزان را به موارد زیر جلب نماییم:
 -1ثبت نام اینترنتی ( از طریق سایت مرکز) :
کلیه پذیرفتهشدگان پس از مراجعه به سایت مرکز به آدرس  www.samenmashhadtc.ac.irاز روز چهارشنبه مورخ
 89/60/21نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام و پس از اتمام مراحل ثبت نام نسبت به تهیه پرینت از فرم نهایی اقدام تا در زمان ثبت
نام حضوری مطابق جدول زیرتحویل اداره آموزش دهند.
 -2ثبت نام حضوری:

پذیرفته شدگان عزیز ضمن همراه داشتن اصل و کپی مدارک مندرج زیر ،جهت ثبت نام حضوری از روز شنبه مورخ
 1989/60/22تا روز سه شنبه مورخ  1989/60/29ساعت  9الی  19طبق جدول زمانبندی زیر به محل آموزشکده به
آدرس مشهد -الهیه – میدان ولیعصر  -بلوار سجادیه نبش سجادیه  29مراجعه نمایند.

ردیف

رشته

9

قالب سازی/سازه های چوبی

4

اجرای سازه های بتنی  /صنایع شیمیایی /نقشه کشی و

روز

تاریخ

ساعت حضور

شنبه

17/60 /42

 8الی 93

یکشنبه

17/60/42

 8الی 93

طراحی صنعتی
3

جوشکاری  /گرافیک

دوشنبه

17/60/40

 8الی 93

2

حسابداری

سه شنبه

17/60/47

 8الی 93

-مدارک مورد نیاز :

-

دیپلم و یا گواهی موقت پایان تحصیالت متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های فنی حرفه ای و یا کاردانش صادره از محل
فراغت از تحصیل.

-

دیپلم و یا گواهی موقت پایان تحصیالت نظام قدیم متوسطه در یکی از رشته های فنی حرفه ای صادره از محل فراغت از
تحصیل .

-

فرم شماره  ( 2برگه اعالم فراغت از تحصیل دانش آموز ،صادره از هنرستان محل تحصیل)

-

اصل شناسنامه عکسدار به همراه دو برگ کپی از تمام صفحات

-

اصل کارت ملی به همراه دو برگ کپی پشت و رو از کارت مذکور

-

شش قطعه عکس پرسنلی 9×2تمام رخ تهیه شده در سال جاری

-

کارنامه علمی پذیرفته شده محتوی رشته محل پذیرفته شده (قابل اخذ از سایت سازمان سنجش)

-

برگه ثبت نام اینترنتی (قابل دریافت از سایت مرکز).

-

کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم ویا موقت (ویژه پذیرفته شدگانی که دارای یکی از کارت های مذکور هستند)

-

رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم متوسطه( قابل دریافت از دفاتر پیشخوان دولت )؛ الزم به ذکر است جهت
تسهیل در دریافت رسید مذکور دفتر پیشخوان در محل مرکز مستقر می باشد.

-

تکمیل و ارائه فرم شماره  1توسط دانشجویان روزانه قابل اخذ از قسمت فایل هاو فرم های سایت مرکز

-

دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی عالوه بر مدارک مذکور میبایست دو قطعه عکس ،دو برگ کپی از
شناسنامه و دو برگ کپی از کارت ملی به همراه شماره حساب افتتاحی در بانک تجارت ،به امور دانشجویان مرکز تحویل

نمایند.
 -9وضعیت نظام وظیفه:

پذیرفته شدگان می بایست نظام وظیفه خود را با توجه به موارد زیر مشخص نمایند:
ردیف

مدارک الزم

وضعیت دانشجو

9

اتباع خارجی

ارائه اصل و کپی گذرنامه و کارت اقامت معتبر

4

پذیرفته شدگان دارای کارت پایان خدمت و یا

ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت

معافیت
3
2

پذیرفته شدگان مشمول( متولدین  71/0/39و

ارائه فرم شماره ( 2فرم فراغت از تحصیل قابل دریافت از هنرستان

قبل از آن)

محل تحصیل) و یک قطعه عکس پرسنلی 3×2

پذیرفته شدگان غیر مشمول(متولدین 71/7/9

دانشجو پس از رسیدن به سن مشمولیت (  98سال تمام) بایستی

و بعد از آن)

جهت اقدام برای اخذ معافیت از تحصیل به اداره آموزش مرکز مراجعه
نماید

 -2انجام امور مالی :

دانشجویان نوبت دوم ( دوره شبانه) میبایست نسبت به واریز دو میلیون سیصدو پنجاه هزار(  ) 4326666ریال به عنوان علی
الحساب شهریه ثبت نام و فرهنگی اقدام نمایند.
تذکرات مهم :

-9وجوه واریزی جهت ثبت نام و شهریه به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد لذا پذیرفته شدگان عزیز در صورت
داشتن شرایط ثبت نام و کامل بودن مدارک نسبت به واریز مبلغ های مذکور اقدام نمایند.
-2عدم ثبت نام به موقع به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد و قبولی پذیرفته شده کن لم یکن خواهد شد.

ستاد ثبت نام آموزشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج (ع)7931/20/02-

