باسمه تعالی
قابل توجه پذیرفته شدگان جدید مقطع کارشناسی آموزشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج (ع) مشهد در سال 98
با حمد وسپاس به درگاه ایزدمنان و با تبریک  ،تهنیت و عرض خیرمقدم خدمت برادران محترمی که در آزمون سراسری کارشناسی
ناپیوسته سال تحصیلی  98در این مرکز پذیرفته شدهاند  ،الزم میدانیم توجه این عزیزان را به موارد زیر جلب نماییم:
پذیرفته شدگان عزیز ضمن همراه داشتن اصل و کپی مدارک زیر جهت ثبت نام مطابق جدول زمانبندی اعالمی در جدول زیر به محل
آموزشکده به آدرس مشهد -منطقه الهیه – میدان ولیعصر  -بلوار سجادیه نبش سجادیه  27مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز :
 -1گواهی موقت و یا نامه فراغت از تحصیل دوره کاردانی ( نامه اتمام معافیت تحصیلی به نظام وظیفه)  ،صادره از محل تحصیل
تذکر :1برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که ارائه اصل یا گواهی مدرک کاردانی و یا نامه فراغت از تحصیل دوره کاردانی
امکان پذیر نباشد ،الزم است اصل فرم شماره  7که به تایید موسسه آموزش عالی محل تحصیل کاردانی رسیده است را ارائه
نمایند؛ بدیهی است ثبت نام از این دسته افراد به صورت مشروط انجام و در صورت عدم ارائه مدرک تحصیلی در زمان مقرر
قبولی آنان کن لم یکن خواهد شد.
تذکر :2پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره روزانه کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال  1397منحصراً مجاز به شرکت و
پذیرش در دوره نوبت دوم (شبانه) بوده اند و در صورت پذیرش در دوره نوبت اول ( روزانه) می بایست فرم انصراف از تحصیل
حداکثر تا تاریخ  1398/02/31از موسسه آموزش عالی قبلی را ارائه نمایند.
 -2اصل و دو سری کپی از صفحات اول  ،دوم و توضیح دار شناسنامه
 -3اصل و دو برگ کپی پشت و رو از کارت ملی
 -4شش قطعه عکس  3×4پرسنلی تمام رخ (پشت نویسی شده) تهیه شده در سال جاری
 -5در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت هوشمند و یا کارت معافیت دائم هوشمند ارائه اصل و کپی از آن
 -6ارائه کارنامه قبولی سازمان سنجش
 -7ارائه تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان برای پذیرفته شدگانی که در دوره کاردانی از مزایای صندوق مذکور بهره
مند شده اند ،
 -8پذیرفته شدگان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) الزم است معرفی نامه ادارات مذکور را ارئه
نمایند.
 -9ارائه اصل حکم مرخصی ساالنه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع .
 -10ارائه حکم کارگزینی و فرم موافقتنامه کتبی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغالن رسمی و پیمانی وزارت آموزش و
پرورش مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل آنان

زمانبندی حضور پذیرفته شده جهت ثبت نام
روز

تاریخ

ساعت حضور

رشته

ردیف
1

مهندسی تکنولوژی جوشکاری /حسابداری

یکشنبه

98/06/24

13-8

2

مهندسی اجرایی عمران /مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

دوشنبه

98/06/25

13-8

وضعیت نظام وظیفه:

پذیرفته شدگان میبایست شامل یکی از شرایط مقررات نظام وظیفه مندرج در صفحه  5دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته دوره
کاردانی به کارشناسی سال  98باشند.
تذکر :پذیرفته شدگانی که مدت تحصیل آنان در مقطع کاردانی بیش از سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه ( 2/5سال)  +سنوات
ارفاقی (  1ساله) به طول انجامیده ودر مدت معرفی یکساله فارغ التحصیل شده اند امکان ثبت نام و ادامه تحصیل در این نخواهند
داشت.
 -1وضعیت مالی :

دانشجویان نوبت دوم ( دوره شبانه) میبایست نسبت به واریز شهریه ثبت نام و فرهنگی (به صورت علی الحساب ) مطابق مبلغ
اعالمی از طرف سازمان مرکزی اقدام نمایند.
تذکرات مهم :

-1وجوه 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.
 -3پذیرفته شدگان نیمسال دوم می بایست مانند پذیرفته شدگان نیمسال اول نسبت به ثبت نام اینترنتی و حضوری
اقدام و پس از تکمیل مراحل ثبت نام جهت حضور در کالس های درس در بهمن ماه به سایت مرکز مراجعه نمایند.
-4عدم 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)1398/06/16-

