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، فنی، کاردانی ای حرفههای کاردانی تکمیل ظرفیت داوطلبان دوره مرحله راهنمای دستورالعمل

 1398ای نظام آموزش مهارتی مهرماه سال مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه

 
کاردانی ، ایحرفهکاردانی های دوره «تکمیل ظرفیت»مرحله نام داوطلبان متقاضی شرکت در فرآیند ثبت   

بایست مطابق می 1398مهرماه سال نظام آموزش مهارتی  ایکارشناسی حرفهو  مهندسی فناوری، فنی
 مندرجات این دستورالعمل به شرح زیر صورت پذیرد:

 :مهرماه« تکمیل ظرفیت»مرحله الف( افراد مجاز به شرکت در 
هیچ منعی برای شرکت در این مرحله از پذیرش برای داوطلبان وجود ندارد، مگر برای افرادی که در حال حاضر  -

بایست مطابق مقررات انصراف، از دانشگاه در حال تحصیل انصراف داده دانشجو هستند و این قبیل از داوطلبان می
 نام در این مرحله از پذیرش اقدام نمایند. سپس برای ثبت

های دولتی و یا غیردولتی تحصیل هیچ دانشجویی مجاز نیست همزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه :1توجه 
 نامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.نماید. در صورت تخلف طبق آیین

دانشجویان ی برا 1398راهنمای پذیرش مهرماه سال  مندرج در دفترچه مقررات وظیفه عمومیرعایت  :2توجه 
 الزامی است. مرد

 جدول زیر اقدام نمایند. 3بند کاربردی مطابق  -دانشجویان مراکز علمی  :3توجه 
، ایکاردانی حرفههای شدگان نهایی دورهبه داوطلبان تاکید گردد در صورتی که قبال در ردیف پذیرفته تبصره:

باشند، چنانچه  1398مهرماه سال وزش مهارتی نظام آم ایکارشناسی حرفهو  مهندسی فناوری، کاردانی فنی
ها نام نمایند، قبولی قبلی آننام و ادامه تحصیل بوده و در یکی از موسسات یا مراکز ثبتدر این مرحله متقاضی ثبت
 ( شماره2نام مهرماه )پیوست تقاضانامه ارسالی ثبت انتهایخواهد شد و در صورت امکان )در مراحل ذکر شده( لغو 

 پرونده قبلی خود را درج نمایند.

 تذکرات مهم:
ای، کاردانی فنی، مهندسی کاردانی حرفههای دوره های راهنمای پذیرشتمامی شرایط موجود در دفترچهرعایت  -1

ها و در بخشنامه مندرجو نیز مفاد  1398مهرماه سال  نظام آموزش مهارتیای فناوری و کارشناسی حرفه
م مورخ /24656/98و  30/06/98م مورخ /23878/98های مذکور به شماره دوره ارسالیهای دستورالعمل

 است.  الزامی تکمیل ظرفیتمرحله درخواست  متقاضیانتوسط مراکز آموزشی در زمان ثبت نام  02/07/98
 آموخته شده باشند.دانش مقطع قبلی از ماه سال جاریشهریوربایست حداکثر تا پایان لیه متقاضیان میک -2
چنانچه بخواهند در پذیرش مرحله  اندنام نمودهثبتهای قبل که به محل قبولی خود مراجعه و شدگان دورهپذیرفته -3

، بخشنامه انصراف مقرراتآوا دانشگاه مطابق بایست ابتدا در سامانه جامع آموزشی همشرکت نمایند می تکمیل ظرفیت
معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع شهریه خود را به مرکز قبولی اولیه پرداخت  16/07/96خ م مور/30444/96شماره 

 نام جدید نمایند.نام در این مرحله از پذیرش اقدام به ثبتنمایند سپس برای ثبت
تر از ظرفیت افهالزم به ذکر است در صورت حذف دانشجو از مرکز آموزش به دلیل انصراف از تحصیل، ظرفیتی اض تبصره:

 اعالم شده به مرکز آموزش اختصاص داده نخواهد شد.
شرایط پذیرش داوطلبان، مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش  2بایست براساس بند نام اتباع غیرایرانی مقیم ایران میثبت -4

 های مذکور صورت پذیرد.دوره

متقاضیان استفاده از سهمیه ایثارگری( و بند  رقمی برای 12نامی )اخذ کدرهگیری تقاضانامه ثبت 12در خصوص بند  -5
نام بایست اطالعات صحیح قبل از درج در سامانه ثبترقمی اتباع خارجی(، می 13نامی )اخذ کدرهگیری تقاضانامه ثبت 15

 توسط کارشناسان مرکز، از داوطلب دریافت شده باشد.

 

1پیوست   
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 نام:ب( نحوه ثبت
صرفاً توسط مراکز آموزشی به صورت  1398مهرماه سال نظام آموزش مهارتی تکمیل ظرفیت نام در مرحله ثبت

 پذیرد:زیر انجام می
 مورخشنبه یک روز لغایت 02/09/98 مورخشنبه  روزمراجعه حضوری داوطلبان به مراکز آموزشی از  -1

تکمیل فرم اخذ و نیز  تشکیل پرونده، (2نامی )پیوست نویس تقاضانامه ثبتاطالعات فرم پیشتکمیل ، 10/09/98
 .شخص داوطلبتوسط ( 3)پیوست  ناممشروط بودن ثبتتعهد مبنی بر 

پذیر امکانهای ذیل لینکالذکر با مراجعه به درج اطالعات داوطلبان توسط مراکز آموزشی در مهلت فوق -2
 باشد.می

  9808rg_jamekardanitk.sanjesh.org/1http://register: ایکاردانی فنی و کاردانی حرفه -

 9808rgj_karshenasi.sanjesh.org/1http://registerای: مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه -
 

در  براساس ظرفیت درج شدهکه پذیرش به صورت متمرکز در مراکز آموزشی و از آنجاییتذکر مهم: 
 داوطلبان تخلفنام به ارائه لینک ثبتگیرد محل صورت میسامانه ثبت اطالعات برای هر کدرشته

، بدیهی است پرونده مراکز آموزشی متخلف جهت رسیدگی به مراجع قانونی ذیربط گرددمحسوب می
 ارجاع داده خواهد شد.

 

 نام:پ( مراحل ثبت
به مراکز آموزشی مراجعه نمایند و مراکز  نیاز مدارک موردبایست با در دست داشتن نام میداوطلبان جهت ثبت

 نامثبت ،رشته مورد نظردر  در صورت وجود ظرفیت خالیآموزشی موظفند مطابق مراحل زیر از داوطلبان 
 به عمل آورند.مشروط 

 :شامل ( اخذ مدارک شناسایی و مدارک آموزشی داوطلبان1
 شناسنامه و کارت ملی.اصل و تصویر  -
شرایط پذیرش  3-2ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص نماید. )براساس ضوابط مندرج در بند  -

 (.1398داوطلبان مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال 
رت پذیرفته است، صو پذیرش از شاغلینکه مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً  هاییمحلکدرشتهدر  -

با امضا و مهر باالترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی یا  (گواهی اشتغال به کار) 101اصل کاربرگ شماره ارایه 
گواهی اشتغال به حکم کارگزینی یا  و برای شاغلین نیروهای مسلح ارایهمعتبر انجام کار حکم کارگزینی یا قرارداد 

 الزامی است.کار از یگان مربوط 
برای افرادی که متقاضی شرکت در  102اصل و یا تصویر گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و یا کاربرگ شماره  -

کلیه دروس خود را در مقطع قبلی گذرانده و  پایان شهریورماه سال جاریباشند و تا می کاردانیپذیرش مقطع 
 گواهی پایان دوره برای آنان صادر نشده است.

، باشدو نوع دیپلم مندرج در گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه می دیپلم معدل کلمالک پذیرش،  از آنجا که تذکر:
 دانشگاهی اکیداً خودداری گردد.اخذ گواهینامه دوره پیشاز 
های آموزش عالی مورد تایید شورای ها و موسسهاصل و یا تصویر مدرک کاردانی )اعم از پیوسته/ناپیوسته( دانشگاه -

یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  و یا نقالب فرهنگیعالی ا
برای افرادی که متقاضی شرکت در  103وزارت آموزش و پرورش و یا کاربرگ شماره ای های فنی و حرفهآموزشکده

ود را در مقطع قبلی گذرانده کلیه دروس خ پایان شهریورماه سال جاریباشند و تا می کارشناسیپذیرش مقطع 
 و گواهی پایان دوره برای آنان صادر نشده است.
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)تطبیق  محلکدرشته در هر های مذکوردورهتطبیق مدارک ارائه شده با ضوابط و شرایط پذیرش  (2
 وضعیت اشتغال، تاریخ فراغت از تحصیل، وضعیت نظام وظیفه، جنسیت و ...(

برای هزار( ریال و  و هفتاد و پنج)دویست  000/275به مبلغ  کاردانینام برای ثبت خرید کارت اعتباری (3
هزار( ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت  سیصد و چهل) 000/340مبلغ  کارشناسینام ثبت

 سازمان سنجش آموزش کشور. 

 .توسط کارشناس مرکز آموزش ناملینک ثبتاطالعات افراد در  درج (4
  تذکر بسیار مهم: 

انجام  همزمان در مقاطع کاردانی و کارشناسیبه صورت  مرحله تکمیل ظرفیتنام در با توجه به اینکه ثبت   
و همچنین  مقطع تحصیلیبه  لینک مربوطگیرد الزم است مراکز آموزشی نسبت به انتخاب صحیح می

نه اشتباه از قبیل )مقطع تحصیلی، نام و ، دقت الزم را داشته باشند، بدیهی است درج هرگومحلکدرشته
قابل نام ثبت زمان محل و عنوان رشته مورد تقاضا و ...( درکل، نوع مدرک مقطع قبلی، کدرشته خانوادگی، معدلنام

 .شودمیظرفیت مرکز آموزشی کاسته و از  باشدبررسی نمی
 .در پرونده داوطلب نام )دارای کدپیگیری( و نگهداری آناخذ پرینت فرم نهایی ثبت (5
 اختیار داوطلب قرار دهند. رانام بایست یک نسخه از تصویر فرم نهایی ثبتمراکز آموزشی می 

 تذکرات مهم:
نام سازمان سنجش آموزش کشور در سامانه ثبتکه  به تعداد ظرفیت خالیتوانند کلیه مراکز و واحدهای آموزشی می -

 نام و انتخاب رشته و پذیرش دانشجو اقدام نمایند.نسبت به ثبت شودنمایش داده می

متقاضی ند نتواصرفاً می نام به اطالع متقاضیان این مرحله از پذیرش برساند کهمرکز آموزشی موظف است قبل از ثبت -
ر دو مرکز آموزش، محل و یا دد. بدیهی است در صورت ثبت مشخصات فرد و یا افراد در دو کدرشتهنباش محلیک کدرشته

 خواهد شد. حذفمحل از بانک اطالعاتی هر دو رشته ایشاناطالعات 
 .الزامی است( در این مرحله از پذیرش، به داوطلبان 3)پیوست " شدگان مشروطاخذ تعهد از پذیرفتهفرم "ارایه  -

متقاضی داده خواهد شد، ضرورت دارد  مشخصات فردیدر  باریکمنحصراً  ویرایش اطالعاتبا توجه به اینکه اجازه  -
مراکز آموزشی در ثبت اطالعات داوطلبان دقت الزم را به عمل آورند. به عبارت دیگر مراکز آموزشی اجازه ویرایش اطالعات 

، لذا الزم است به منظور جلوگیری نخواهند داشترا پس از ثبت و دریافت کد پیگیری  محلکدرشته، مقطع تحصیلی
ر انتخاب کدرشته محل، کارشناس مرکز پس از ورود کدرشته محل انتخابی، به نام رشته درج شده در سامانه از اشتباه د

قابل اصالح نخواهد باشد و توجه نماید، بدیهی است مسئولیت ثبت اشتباه در اطالعات داوطلبان به عهده مرکز آموزش می
 .بود

، نوع مدرک کاردانی، سهمیه قبولی اعم از آزاد، شاغل هرگونه مغایرت در اطالعات آموزشی داوطلبان )معدل -
 و ایثارگران( منجر به لغو قبولی شده و بررسی نخواهد شد.

( و ثبت و ورود اطالعات افراد در پورتال بدون به خصوص کدملینامی متقاضی )عدم بررسی و کنترل اصل مدارک ثبت -
 گردد.مرکز آموزش محسوب می تخلفبررسی و کنترل، 

کدملی با توجه به اینکه مبنای کنترل، برای جلوگیری از ثبت مجدد مشخصات افراد در سامانه مذکور، منحصراً  ته:نک
 .درج صحیح کدملی داوطلب الزامی استخواهد بود، لذا 

نام نام، هیچ اقدامی از قبیل اضافه و یا حذف اسامی، ثبتپس از پایان مهلت مقرر و بسته شدن لینک ثبت
 انجام نخواهد شد. ...افراد جامانده و 
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 نام در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور:ت( اقدامات پس از ثبت
سازمان  تایید نهاییشوند و تحصیل آنان تا زمان تلقی می پذیرفته شده مشروطنام، افراد به عنوان پس از ثبت 

شدگان پس است. بدیهی است اطالعات پذیرفته بالمانعسنجش آموزش کشور به صورت مشروط در مرکز آموزش 
و بر روی سامانه جامع  قطعیشدگان به عنوان پذیرفتهسنجش توسط سازمان  تایید نهاییهای الزم و از کنترل

 بارگذاری و به مراکز آموزشی اعالم خواهد شد. آوا دانشگاهآموزشی هم
 باشد.می 1398شدگان مهرماه سال سال آغاز تحصیل این دسته از پذیرفتهنیمالزم به ذکر است 

بدیهی است پاسخگویی اعتراضات داوطلبان در خصوص عدم پذیرش، بر عهده مرکز آموزشی ذیربط  تذکرمهم:
سال توسط مرکز آموزشی الزامی باشد لذا نگهداری مستندات مربوط به این مرحله از پذیرش به مدت حداقل یکمی

 است.
 

  ( موارد آموزشی:ث
 قطعیشدگان موارد زیر را در خصوص پذیرفته ،محترم آموزشی معاون 28/08/98د مورخ /5933ماره براساس نامه ش

 رساند:به اطالع می)تکمیل ظرفیت( این مرحله از پذیرش 
ها نیز همزمان با تقویم صورت پذیرفته و پایان کالس آذرماه 2ها به طور همزمان از نام و شروع کالستبت -1

 خواهد بود.  19/10/1398 تاریخ آموزشی مصوب دانشگاه در
نتیجه قطعی توسط آوا دانشگاه پس از اعالم نام و انتخاب واحد در سامانه جامع آموزشی همثبت زمان :1ذکرمهمت

 سازمان سنجش و بارگذاری اطالعات بر روی سامانه، متعاقبا اعالم خواهد شد.
بصورت دو جلسه در هفته و شدگان این مرحله از پذیرش )تکمیل ظرفیت(، تعریف کالس جدید برای پذیرفته -2

 خواهد بود. واحد درسی 12تعداد واحدهای درسی قابل ارایه و  های جبرانی، الزامی بودههمچنین برگزاری کالس
دروس  حذف و اضافهاین مرحله )تکمیل ظرفیت(، شدگان باتوجه به مدت زمان محدود برای پذیرفته -3

 .باشدنمیپذیر امکان
 .باشدهای مشترک مجاز نمیمهارتو دروس  سال اول الزامیکاربینی در نیمارایه درس  -4
سال دوم ضروری و برای عدم تداخل با نیم 98-99سال اول تحصیلی با توجه به مدت زمان باقیمانده تا پایان نیم -5

سال جلسه آموزشی تا پایان نیم 16مچنین برگزاری است مراکز آموزشی نسبت به پوشش کامل سرفصل دروس و ه
 ورزند.جاری اهتمام 

به منظور جلوگیری از ثبت غیبت برای دانشجویان مشمول و اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویان، نسبت به  -6
 سال جاری اقدام گردد.درج تاریخ شروع به تحصیل از ابتدای نیم

توانند باشند میسازی برخی از دروس میکه متقاضی معادلمیل ظرفیت( این مرحله از پذیرش )تکدانشجویان  -7
هم رسانند. ههای تعیین شده حضور بسازی، تعداد واحد درسی اعالم شده را انتخاب نموده در کالسپس از معادل

حضور دانشجویان بایست نسبت به ارائه درس برای این قبیل از دانشجویان اقدام و از بدیهی است مراکز آموزشی می
سال( های قبلی )به دلیل گذشت بیش از دو ماه از شروع نیمپذیرفته شده تکمیل ظرفیت در کنار دانشجویان ورودی

 خودداری نمایند.
 

 ( دریافت شهریه:ج
ها از آنجا که داوطلبان تا زمان اعالم نتیجه قطعی از سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مشروط در کالس

 اعالم نتیجه قطعیبوده و صرفاً پس از  ممنوعتوسط مراکز آموزشی  اخذ هرگونه شهریهند داشت، حضور خواه
های ارسالی از معاونت بایست مطابق دستورالعمل، مراکز آموزشی میآوایج در سامانه جامع آموزشی همو بارگذاری نتا

 اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی اقدام به اخذ شهریه نمایند.


