
اطالعيه ساسمان سنجش آموسش كشوردر خصوص اعالم فهزست 

  هاي پذيزش دوره محل شدگان نهايي كد رشته  پذيزفته اسامي

 اي نظام آموسش مهارتي دانشگاه جامع حزفه كارداني فني و كارداني

1396-97كاربزدي سال تحصيلي  علمي ـ   

ضسگاى ًْايي  ٍسيلِ ًظز پذيزفتِ با حوس ٍ سپاس بِ زرگاُ ذساًٍس هتؼال، با آرسٍي هَفقيت بزاي مليِ زاٍعلباى ػشيش، بسيي

زاًطگاُ  1396 – 97اي ًظام آهَسش هْارتي سال تحصيلي  مارزاًي فٌي ٍ مارزاًي حزفِ  ُ ّاي پذيزش زٍر مسرضتِ هحل

 :زارز را بِ هَارز سيز هؼغَف هيماربززي  جاهغ ػلوي ـ 

ّاي هذمَر اس   زٍرُ ّاي آهَسضي هرتلف زر پذيزش  ّاي تحصيلي گزٍُ اساس ضَابظ هزبَط بِ گشيٌص ّز يل اس رضتِ بز (الف

ترصيص زازُ   ّاي ٍ ظزفيت ّاي اًترابي  هحل  اًس، بزاساس اٍلَيت مسرضتِ مِ حسًصاب السم را احزاس مززُ بيي زاٍعلباًي

. ضسگاى زر ّز مسرضتِ هحل استرزاج گززيسُ است ضسُ بِ ّز سْويِ، گشيٌص اًجام ٍ فْزست اساهي پذيزفتِ

ًام ٍ اًتراب ٍاحس بِ سايت جاهغ  تاريد زقيق ثبت بزاي اعالع اس03/07/96زٍضٌبِ هَرخ ضسگاى السم است اس رٍس  پذيزفتِ 

هزاجؼِ ٍ زر رٍسّاي تؼييي ضسُ با زر زست www.edu.uast.ac.ir  ماربززي بِ ًطاًي –آهَسضي زاًطگاُ جاهغ ػلوي 

زفتزچِ ( 4)اًي تؼييي ضسُ زر جسٍل ضوارُ ٍ با تَجِ بِ مسرضتِ هحل قبَلي بِ ًص« ب»زاضتي هسارك هٌسرج زر بٌس 

. ّاي هذمَر هزاجؼِ ًوايٌس راٌّواي پذيزش زٍرُ

 :تذمز هْن

ماربززي ٍ بسليل حذف ظزفيت پذيزش مس رضتِ  -بزاساس اػالم ًظز هؼاًٍت هحتزم ًظارت ٍ سٌجص زاًطگاُ جاهغ ػلوي 

، 13395، 14248، 12577، 12490، 14939، 14895، 14838، 14488، 13832، 13627، 13444، 13263ّاي  هحل

ّاي هذمَر زاٍعلبي بِ ػٌَاى پذيزفتِ ضسُ اػالم  زر مس رضتِ هحل 11721ٍ ظزفيت پذيزش آساز مسرضتِ  11722، 13719

. ًرَاّس ضس

 :ًام هسارك السم بزاي ثبت( ب

. تْيِ ضسُ زر سال جاري 3×4ضص قغؼِ ػنس ّواًٌس پزسٌلي پطت سفيس توام رخ  -1

. ٍ تصَيز اس توام صفحات آى جْت هغابقت ضٌاسٌاهِ  اصل -2

. تصَيز مارت هلي ٍ اصل آى جْت هغابقت -3

اصل زيپلن ماهل هتَسغِ ٍ يا گَاّي آى بزاي زاٍعلباى ًظام قسين آهَسش هتَسغِ با هْز ٍ اهضاي رئيس ازارُ آهَسش ٍ  -4

. پزٍرش هٌغقِ هحل تحصيل بِ اًضوام يل بزه تصَيز آى

با اهضا ٍ هْز باالتزيي هقام هسؤل، آذزيي فيص حقَقي ٍ آذزيي حنن  ( گَاّي اضتغال بِ مار) 101 اصل ماربزه -5

(. ضسگاى ضاغل بزاي پذيزفتِ)مارگشيٌي يا قزارزاز هؼتبز اًجام مار 

زر ًطسُ التحصيالًي مِ تامٌَى گَاّيٌاهِ پاياى تحصيالت بزاي آًاى صا جْت فارؽ( فزم تأييسيِ هؼسل) 102اصل ماربزه  -6

. است

زفتزچِ  3ٍ4هقزرات ٍظيفِ ػوَهي هٌسرج زر صفحات 2-3هسرمي مِ ٍضؼيت ًظام ٍظيفِ زاٍعلباى را با تَجِ بِ بٌس  -7 

 رٍابظ ػوَهي ساسهاى سٌجص آهَسش مطَر                         (.بزاي بزازراى)راٌّواي پذيزش هطرص ًوايس 
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