
 بسمه تعالی
  1398اطالعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی سال 

بــا حمــد و ســپاس بــه درگــاه خداونــد متعــال و بــا عــرض تبریــک بــه عزیزانــی کــه در آزمــون کــاردانی بــه 
شــده و آمــاده ورود بــه مقطــع تحصــیلی کارشناســی ناپیوســته   پذیرفتــه  1398کارشناســی ناپیوســته ســال 

شــنبه یکدر یکــی از روزهــاي  شــدگان الزم اســت پذیرفتــه رســاند وســیله بــه اطــالع مــی شــوند، بــدین مــی
مراجعــه  ایــن دانشــگاه آمــوزش دانشــکده کشــاورزي  نــام بــه بــراي ثبــت 25/06/98 و دوشــنبه 24/06/98

 نمایند. 
 
  نام ثبت  براي  الزم  مدارك -لفا

 توضیحات مدارك ردیف

تصویر از تمام  اصل شناسنامه و یک برگ 1
 - صفحات آن

اصل کارت ملی و دو برگ تصویر پشت و روي  2
 - آن

تهیه شده درسال  3×4شش قطعه عکس تمام رخ  3
 - جاري

هـاي   نـام و انتخـاب رشـته    دفترچـه راهنمـاي ثبـت    5یکی از کـدهاي منـدرج در صـفحه     مطابق با  وظیفه(براي برادران) نظام  وضعیت    مدرك 4
 که در همین دستورالعمل نیز براي یادآوري درج شده است. تحصیلی آزمون

5 
اصل حکم مرخصی ساالنه براي کارمندان دولت 

یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان 
 متبوع

هــا و مؤسســات آمــوزش عــالی تمــام وقــت اســت، لــذا کارمنــدان دولــت در  تحصــیل در دانشــگاه
موافقتنامــه رســمی و بــدون قیــد و شــرط   تواننــد بــه تحصــیل بپردازنــد کــه اصــل  صــورتی مــی

ــه کــالس    ــر شــرکت در هم ــی ب ــود را مبن ــوع خ ــازمان متب ــا س ــه ی ــا، آزمایشــگاه وزارتخان ــا،  ه ه
ــه همــراه مــدارك ثبــت  هــا و فعالیــت کــارآموزي ــه مؤسســه  هــاي دیگــر دوران تحصــیل ب ــام ب ن

 آموزش عالی محل قبولی عرضه کنند.

 اصل یا گواهی مدرك کاردانی (فوق دیپلم) 6

پــذیر  کــاردانی امکــان  اصــل یــا گــواهی مــدرك  ارائــه  کــه  شــدگانی از پذیرفتــه  دســته آن  بــراي -
دانشــگاه یــا مؤسســه آمــوزش عــالی محــل  توســط  نباشــد، الزم اســت اصــل گــواهی تأییــد شــده 

 شــده ارســال نــامی ثبــت دســتورالعمل پیوســت 7 شــماره فــرم محتــواي بــا کــاردانی مــدرك اخــذ
یـد شـده باشـد    ق درآن کـه  نماینـد  ارائـه  را قبـولی  محـل  عـالی  آمـوزش  مؤسسات و ها دانشگاه به
اشتغال بـه تحصـیل نـامبرده مـورد تأییـد وزارت علـوم، تحقیقـات وفنـاوري یـا وزارت بهداشـت           «

در صـورتی کـه فـرد    ». باشـد  درمان و آموزش پزشـکی و یـا شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی مـی       
» کـان لـم یکـن   «التحصـیل نشـده باشـد، قبـولی وي      فـارغ  شده در آزمون، تا تـاریخ مقـرر   پذیرفته

 تلقی خواهد شد.

ــذکر - ــجویان: ت ــا دانش ــارغ ی ــیالن ف ــاي دوره التحص ــا ه ــدرج در  ب ــورد من ــاردانی(بجز م التر از ک
 اند. نام و شرکت در این آزمون نبوده همین جدول)، مجاز به ثبت 15  ردیف

دانشجویان تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه  12
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  دانشــجویان  رفــاه  صــندوق 64/05/28  مــورخ 31902  شــماره  دســتورالعمل 7  مفــاد مــاده  براســاس
  هــاي رشــته  کــاردانی  هــاي دوره  التحصــیالن از فــارغ  دســته ، آن و فنــاوري  علــوم، تحقیقــات  وزارت

 قبــولی در  انــد، در صــورت منــد شــده مــذکور بهــره  صــندوق  از مزایــاي  کــه  غیرپزشــکی  تحصــیلی
، الزم اســت 1398  ســال  ناپیوســته  کارشناســی  دوره  بــه  کــاردانی  دانشــجو از دوره پــذیرش   آزمــون



  ، بــه نــام  ثبـت   و تأییدیــه مربـوط را در زمــان   نمـوده   حســاب  تسـویه   دانشــجویان  رفـاه   بـا صــندوق 
  نمایند.  خود ارائه  قبولی  محل  عالی  آموزش  یا مؤسسه  دانشگاه

16 
هاي  م انصراف قطعی از تحصیل در رشتهارائه فر

هاي روزانه در آزمون کاردانی به  تحصیلی دوره
 (آزمون سال قبل) 1397کارشناسی ناپیوسته سال 

هـاي تحصـیلی دوره روزانـه در آزمـون کـاردانی بـه کارشناسـی ناپیوسـته          شدگان رشـته  پذیرفته -
ــه ک  در صــورت ثبــت 1397ســال  ــام و شــرکت در آزمــون کــاردانی ب ارشناســی ناپیوســته ســال ن
هــاي غیرروزانــه (دانشــگاه آزاد اســالمی، نوبــت  منحصــراً مجــاز بــه انتخــاب رشــته در دوره 1398

حضــوري، غیرانتفــاعی، پــردیس خــودگردان و مجــازي) بــوده و فقــط در ایــن   دوم (شــبانه)، نیمــه
آزمــون نــام و ادامــه تحصــیل ایــن قبیــل از پذیرفتــه شــدگان در  انــد. ثبــت هــا گــزینش شــده دوره

ــال    ــته س ــی ناپیوس ــه کارشناس ــاردانی ب ــی  1398ک ــانع م ــورتی بالم ــد   در ص ــه اوًال واج ــد ک باش
نــام آزمــون (خصوصــاً مقــررات  شــرایط عمــومی و اختصاصــی منــدرج در دفترچــه راهنمــاي ثبــت
نســبت بــه انصــراف  98/02/31وظیفـه عمــومی بــراي بــرادران) باشـند و ثانیــًا حــداکثر تــا تـاریخ    

ــد  ــیل اق ــی از تحص ــته  قطع ــیل در رش ــی از تحص ــراف قطع ــرم انص ــوده و ف ــیلی دوره   ام نم تحص
را ارائــه نماینــد. بــدیهی اســت  1397روزانــه در آزمــون کــاردانی بــه کارشناســی ناپیوســته ســال  

داوطلبان مـذکور در صـورت عـدم انصـراف قطعـی از تحصـیل تـا تـاریخ تعیـین شـده، درصـورت            
وب شــده و مجــاز بــه ثبــت نــام و ادامــه عنــوان متخلــف محســ موفقیــت و قبــولی در آزمــون، بــه

 باشند. تحصیل در رشته قبولی جدید خود نمی

 
 

 مبالغ ذیل را همراه داشته باشند. یع در روند ثبت نام، داوطلبان ) جهت تسرب
 
 هاي روزانه:  دانشجویان دوره-1ب 
 دانشجویی  هزینه صدور کارت چند منظوره 000/300ریال شارژ اولیه تغذیه +  000/500 -1
ــه -2 ــغ   متقاضــیان دریافــت خوابگــاه جهــت پرداخــت هزین ــال  000/000/5هــاي علــی الحســاب دریافــت خوابگــاه حــداقل مبل در ری

 داشته باشند.  کارتهاي عضو شتاب خود
  

 هاي نوبت دوم(شبانه) :  دانشجویان دوره-2ب
 ظوره دانشجویی هزینه صدور کارت چند من 000/300ریال شارژ اولیه تغذیه +  000/500 -1
ریـال همـراه    000/000/5هـاي علـی الحسـاب دریافـت خوابگـاه حـداقل مبلـغ         متقاضیان دریافـت خوابگـاه جهـت پرداخـت هزینـه     -2

 داشته باشند. 
امکـان دریافـت از طریـق     - 546099024بـه حسـاب   ریال بابـت هزینـه علـی الحسـاب شـهریه ثابـت و متغیـر         000/000/5مبلغ  -3

 د. کارت خوان وجود دا
 


