پیوست 1

دستورالعمل راهنمای مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد» داوطلبان دوره مهندسی فناوری و دوره
کارشناسی حرفهای نظام آموزش مهارتی مهرماه سال  1397در بهمنماه
ثبتنام داوطلبان متقاضی شرکت در فرآیند مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد» دوره مهندسی فناوری و دوره
کارشناسی حرفهای نظام آموزش مهارتی مهرماه سال  1397در بهمنماه ،میبایست مطابق مندرجات این
دستورالعمل به شرح زیر صورت پذیرد:
الف) افراد مجاز به شرکت در مرحله «تکمیل ظرفیت مجدد» بهمنماه:
 هیچ منعی برای شرکت در این مرحله از پذیرش برای داوطلبان وجود ندارد ،مگر برای افرادی که در حال حاضردانشجو هستند و این قبیل از داوطلبان میبایست مطابق مقررات انصراف ،از دانشگاه در حال تحصیل انصراف داده
سپس برای ثبتنام در این مرحله از پذیرش اقدام نمایند.
توجه  :1هیچ دانشجویی مجاز نیست همزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسههای دولتی و یا غیردولتی تحصیل
نماید .در صورت تخلف طبق آییننامه انضباطی دانشجویان با وی رفتار خواهد شد.
توجه  :2رعایت مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال  1397برای دانشجویان
مرد الزامی است.
توجه  :3دانشجویان مراکز علمی  -کاربردی مطابق بند  8جدول زیر اقدام نمایند.
تبصره :به داوطلبان تاکید گردد در صورتی که قبال در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی دوره مهندسی فناوری و دوره
کارشناسی حرفهای نظام آموزش مهارتی سال ( 1397مرحله مهرماه و یا مرحله تکمیل ظرفیت آبانماه) باشند،
چنانچه در این مرحله متقاضی ثبتنام و ادامه تحصیل بوده و در یکی از موسسات یا مراکز ثبتنام نمایند ،قبولی قبلی
آنها (در مراحل ذکر شده) لغو خواهد شد و در صورت امکان ردیف  29تقاضانامه ارسالی ثبتنام بهمنماه (پیوست
 )2شماره پرونده قبلی خود را درج نمایند.
تذکرات مهم:
 -1رعایت تمامی شرایط موجود در دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای نظام
آموزش مهارتی مهرماه سال  1397و نیز مفاد مندرج در بخشنامه و دستورالعمل ارسالی دورههای مذکور به شماره
/97/23372م مورخ  97/06/26توسط مراکز آموزشی در زمان ثبت نام متقاضیان درخواست مرحله تکمیل ظرفیت مجدد
بهمنماه الزامی است.
 -2کلیه متقاضیان میبایست حداکثر تا تاریخ  97/11/30در مقطع کاردانی دانشآموخته شده باشند.
 -3در خصوص بند  7ضوابط مندرج در بخش مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال ،1397
دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی که تا تاریخ  97/11/30در سنوات مجاز تحصیلی دانشآموخته میشوند ،میتوانند در این
پذیرش شرکت نمایند.
 -4در خصوص تبصره مندرج در بند  12بخش مقررات وظیفه عمومی دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال ،1397
سربازان وظیفهای که خدمت آنان تا بهمنماه سال  1397به پایان میرسد باید پس از قبولی و هنگام ثبتنام در دانشگاه،
گواهی یا کارت پایان خدمت ارایه نمایند.
 -5تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در همان مرکز علمی -کاربردی ممنوع و منجر به غیرفعالسازی کد مدرس خواهد
شد.
 -6ثبتنام اتباع غیرایرانی مقیم ایران میبایست براساس شرایط پذیرش اتباع ،مندرج در این دستورالعمل صورت پذیرد.
 -7در خصوص بند  12تقاضانامه ثبتنامی (اخذ کدرهگیری  12رقمی برای متقاضیان استفاده از سهمیه ایثارگری) و بند
 15تقاضانامه ثبتنامی (اخذ کدرهگیری  13رقمی اتباع خارجی) ،میبایست اطالعات صحیح قبل از درج در سامانه ثبتنام
توسط کارشناسان مرکز ،از داوطلب دریافت شده باشد.
 -8پذیرفتهشدگان دورههای قبل که به محل قبولی خود مراجعه و ثبتنام نمودهاند چنانچه بخواهند در پذیرش مرحله
تکمیل ظرفیت مجدد شرکت نمایند میبایست ابتدا در سامانه جامع آموزشی همآوا دانشگاه مطابق مقررات انصراف،
بخشنامه شماره /96/30444م مورخ  96/07/16معاون محترم اداری ،مالی و مدیریت منابع شهریه خود را به مرکز قبولی
اولیه پرداخت نمایند سپس برای ثبتنام در این مرحله از پذیرش اقدام به ثبتنام جدید نمایند.
تبصره :الزم به ذکر است در صورت حذف دانشجو از مرکز آموزش به دلیل انصراف از تحصیل ،ظرفیتی اضافهتر از ظرفیت
اعالم شده به مرکز آموزش اختصاص داده نخواهد شد.
.
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شرایط و ضوابط ثبتنام اتباع خارجی
براساس نامه شماره  41/4/99797مورخ  97/09/06سازمان امور دانشجویان برای داوطلبان غیر ایرانی رعایت شرایط
زیر الزامی است:
 ) 1فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونی با داشتن یکی از مدارک اقامتی یا
شناسایی زیر مجاز به شرکت در پذیرشهای (حضوری) دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی میباشند.
 )1-1گذرنامه دارای حداقل ششماه مجوز اقامت.
 )2-1دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.
 )3-1کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در سال  ،1397براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین
خارجی وزارت کشور.
 )4-1آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
 )5-1مدرک اقامت ویژه معتبر صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.
تبصره :پذیرش و ثبت نام اولیه متقاضیان تحصیل فرزندان طالب مرکز جامعه المصطفی (ص) العالمیه براساس
گذرنامه و اقامت صادره آن مرکز بالمانع بوده و ثبتنام قطعی و ادامه تحصیل آنان منوط به اخذ گذرنامه و روادید
تحصیلی و اقامت قانونی میباشد.
 )2جمهوری اسالمی ایران هیچگون ه تعهدی درخصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده متقاضیان تحصیل به استثناء
همسر و فرزندان دانشجو ندارد.
 ) 3فقط متقاضیان تحصیل با تابعیت غیرایرانی دارنده مدرک کاردانی صادره از موسسات آموزشی عالی جمهوری
اسالمی ایران مجاز به شرکت در دوره کارشناسی میباشند.
تذکر مهم :دانشجویان غیرایرانی الزم است تا قبل از پایان نیم سال تحصیلی دوم حتما روادید اقامت تحصیلی
دریافت نمایند.
 )4حداکثر مهلت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی ناپیوسته  2سال میباشد.
 )5متقاضیان تحصیل غیرایرانی در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز به تحصیل بوده و تکرار مقطع تحصیلی
ممنوع می باشد و چنانچه در حین تحصیل محرز گردد که دانشجو دارای یک مدرک کاردانی ،کارشناسی و یا باالتر
بوده و با گواهی مدرک مقطع تحصیلی قبلی مجددا با شرکت در دورههای مربوطه در مقطع تحصیلی تکراری پذیرفته
شده است از تحصیل ایشان ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب میگردد .مرکز محل تحصیل در این خصوص
ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبتنام اولیه میباشد.
 )6تحصیل متقاضیان در مراکز دانشگاه علمی  -کاربردی و موسسات آموزش عالی و یا مراکز جامعه المصطفی (ص)
و مرکز آموزش عالی اهل بیت (ع) بهصورت همزمان ممنوع است.
 ) 7متقاضیان تحصیل غیرایرانی ،مجاز به انتخاب رشته در مناطق غیرمجاز تردد و اسکان اتباع غیرایرانی مندرج در
(جدول شماره  13دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال  )1397نمیباشند و در صورت قبولی در کدرشته مناطق
غیرمجاز ،قبولی و پذیرش آنان در دورههای ورودی همان سال «کان لم یکن» تلقی میگردد و مراکز علمی -
کاربردی از پذیرش این دسته از متقاضیان معذور خواهند بود.
 )8چنانچه پذیرفتهشدگان در هنگام ثبتنام اولیه گزینه اتباع غیرایرانی را عالمت نزده باشند ،پذیرش
ایشان لغو میگردد.
 )9پذیرش اتباع غیرایرانی در رشتههایی که منجر به ایجاد تعهداتی از جمله تعهدات استخدامی برای جمهوری
اسالمی ایران شود (مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال  )1397اکیدا ممنوع میباشد.
تذکر :اتباع مجاز به انتخاب رشتههای ارایه شده در مناطق آزاد تجاری ،اقتصادی نمیباشند.
 )10تمامی متقاضیان غیرایرانی موظف به پرداخت شهریه تحصیلی مصوب همانند دانشجویان ایرانی میباشند.
 )11در صورت مغایرت شرایط پذیرش و ثبتنام متقاضیان تحصیل با مقررات و ضوابط شیوهنامه در هر مرحله از
ثبتنام و تحصیل با تایید و تشخیص اداره کل امور دانشجویان غیراایرانی از ادامه پذیرش و تحصیل متقاضی
جلوگیری به عمل میآید.
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 )12مراکز آموزشی جهت ثبتنام متقاضیان ملزم به مطالعه دقیق مندرجات این دستورالعمل و رعایت
مقررات و ضوابط پذیرش بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطالع از مفاد ذکر شده و قوانین پذیرفته
نیست.
 )13متقاضیان تحصیل غیرایرانی همانند پذیرفته شدگان ایرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی این
دانشگاه خواهند بود.
 )14دانشجویان غیرایرانی به دلیل تابعیت غیرایرانی مشمول قانون نظام وظیفه نمیباشند.
ب) نحوه ثبتنام:
ثبتنام در مرحله تکمیل ظرفیت مجدد نظام آموزش مهارتی مهرماه سال  1397در بهمنماه صرفاً توسط مراکز
آموزشی و در  2مرحله به صورت زیر انجام میپذیرد:
 -1مراجعه حضوری داوطلبان به مراکز آموزشی از روز سهشنبه مورخ  97/11/16لغایت روز سهشنبه مورخ
 ،97/11/23تکمیل اطالعات فرم پیشنویس تقاضانامه ثبتنامی بهمنماه (پیوست  ،)2تشکیل پرونده و نیز تکمیل
فرم اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان مشروط (پیوست  )3توسط شخص داوطلب.
 -2درج اطالعات داوطلبان توسط مراکز آموزشی از روز چهارشنبه مورخ  97/11/24لغایت روز سهشنبه مورخ
 97/11/30با مراجعه به لینک مربوط که متعاقباً اطالعرسانی خواهد شد.
تذکر مهم :از آنجاییکه پذیرش به صورت متمرکز در مراکز آموزشی و براساس ظرفیت درج شده در
سامانه ثبت اطالعات برای هر کدرشتهمحل صورت میگیرد ارائه لینک ثبتنام به داوطلبان تخلف
محسوب می گردد ،بدیهی است پرونده مراکز آموزشی متخلف جهت رسیدگی به مراجع قانونی ذیربط
ارجاع داده خواهد شد.
پ) مراحل ثبتنام:
داوطلبان جهت ثبتنام میبایست با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به مراکز آموزشی مراجعه نمایند و مراکز
آموزشی موظفند مطابق مراحل زیر از داوطلبان در صورت وجود ظرفیت خالی در رشته مورد نظر ،ثبتنام
مشروط به عمل آورند.
 )1اخذ مدارک شناسایی و مدارک آموزشی داوطلبان ،شامل:
 اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی. اصل کاربرگ شماره  101گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر باالترین مقام مسئول ،تصویر آخرین فیش حقوقییا حکم کارگزینی یا قرارداد همکاری و اصل آن جهت تایید تصویر ،حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار برای
تایید وضعیت اشتغال برای داوطلبان متقاضی پذیرش با سهمیه شاغل.
 ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص نماید( .براساس ضوابط مندرج در بند  3-2شرایط پذیرشداوطلبان مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مهرماه سال  1397و موارد قید شده در بند  3و  4تذکرات مهم این
دستورالعمل).
 اصل و یا تصویر مدرک کاردانی (اعم از پیوسته/ناپیوسته) دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی مورد تایید شورایعالی انقالب فرهنگی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و
پرورش و یا کاربرگ شماره  103برای افرادی که تا تاریخ  97/11/30کلیه دروس خود را در مقطع قبلی گذرانده و
گواهی پایان دوره برای آنان صادر نشده است.
 )2تطبیق مدارک ارائه شده با ضوابط و شرایط پذیرش دورههای مذکور در هر کدرشتهمحل (تطبیق
وضعیت اشتغال ،تاریخ فراغت از تحصیل ،وضعیت نظام وظیفه ،جنسیت و )...
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 )3خرید کارت اعتباری به مبلغ ( 270/000دویست و هفتاد هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در
سایت سازمان سنجش آموزش کشور.
 )4ثبت اطالعات افراد در سامانه مذکور توسط کارشناس مرکز آموزش از روز چهارشنبه مورخ 97/11/24
لغایت روز سهشنبه مورخ .97/11/30
تذکر بسیار مهم:
الزم است مراکز آموزشی نسبت به انتخاب صحیح کدرشتهمحل ،دقت الزم را داشته باشند ،بدیهی است درج هرگونه
اشتباه از قبیل ( نام و نامخانوادگی ،معدل کل ،نوع مدرک مقطع قبلی ،کدرشتهمحل و عنوان رشته مورد تقاضا و)...
در زمان ثبتنام قابل بررسی نمیباشد و از ظرفیت مرکز آموزشی کاسته میگردد.
 )5اخذ پرینت فرم نهایی ثبتنام (دارای کدپیگیری) و نگهداری آن در پرونده داوطلب.
مراکز آموزشی میبایست یک نسخه از تصویر فرم نهایی ثبتنام را در اختیار داوطلب قرار دهند.
تذکرات مهم:
 کلیه مراکز و واحدهای آموزشی میتوانند به تعداد ظرفیت خالی که در سامانه ثبتنام سازمان سنجش آموزش کشورنمایش داده میشود نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته و پذیرش دانشجو اقدام نمایند.
 مرکز آموزشی موظف است قبل از ثبتنام به اطالع متقاضیان این مرحله از پذیرش برساند که صرفاً میتوانند متقاضییک کدرشتهمحل باشند .بدیهی است در صورت ثبت مشخصات فرد و یا افراد در دو کدرشتهمحل و یا در دو مرکز
آموزش ،اطالعات ایشان در بانک اطالعاتی پذیرفتهشدگان رشته محل ثبت شده اول باقی مانده و از کدرشتهمحل
انتخاب شده دوم حذف خواهد شد.
 ارایه "فرم اخذ تعهد از پذیرفتهشدگان مشروط" (پیوست  )3در این مرحله از پذیرش ،به داوطلبان الزامی است. با توجه به اینکه اجازه ویرایش اطالعات منحصراً یکبار در مشخصات فردی متقاضی داده خواهد شد ،ضرورتدارد مراکز آموزشی در ثبت اطالعات داوطلبان دقت الزم را به عمل آورند .به عبارت دیگر مراکز آموزشی اجازه ویرایش
اطالعات کدرشتهمحل را پس از ثبت و دریافت کد پیگیری نخواهند داشت ،لذا الزم است به منظور جلوگیری از اشتباه
در انتخاب کدرشتهمحل ،کارشناس مرکز پس از ورود کدرشتهمحل انتخابی ،به نام رشته درج شده در سامانه توجه نماید،
بدیهی است مسئولیت ثبت اشتباه در اطالعات داوطلبان به عهده مرکز آموزش میباشد و قابل اصالح نخواهد بود.
 هرگونه مغایرت در اطالعات آموزشی داوطلبان (معدل ،نوع مدرک کاردانی ،سهمیه قبولی اعم از آزاد،شاغل و ایثارگران) منجر به لغو قبولی شده و به هیچ عنوان مجدداً بررسی نخواهد شد.
 عدم بررسی و کنترل اصل مدارک ثبتنامی متقاضی (به خصوص کدملی) و ثبت و ورود اطالعات افراد در پورتالبدون بررسی و کنترل ،تخلف مرکز آموزش محسوب میگردد.
نکته :با توجه به اینکه مبنای کنترل ،برای جلوگیری از ثبت مجدد مشخصات افراد در سامانه مذکور ،منحصراً کدملی
خواهد بود ،لذا درج صحیح کدملی داوطلب الزامی است.
پس از پایان مهلت مقرر و بسته شدن لینک ثبتنام ،هیچ اقدامی از قبیل اضافه و یا حذف اسامی ،ثبتنام
افراد جامانده و  ...انجام نخواهد شد.
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ت) اقدامات پس از ثبتنام در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور:
پس از ثبتنام ،افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط تلقی میشوند و تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی سازمان
سنجش آموزش کشور به صورت مشروط در مرکز آموزش بالمانع است .بدیهی است اطالعات پذیرفتهشدگان پس
از کنترلهای الزم توسط سازمان سنجش آموزش کشور و تایید نهایی به عنوان پذیرفتهشدگان قطعی اعالم
میگردد و بر روی سامانه جامع آموزشی همآوا دانشگاه بارگذاری و به مراکز آموزشی اعالم خواهد شد.
الزم به ذکر است نیمسال آغاز تحصیل این دسته از پذیرفتهشدگان بهمنماه سال  1397میباشد.
تذکرمهم :بدیهی است پاسخگویی اعتراضات داوطلبان در خصوص عدم پذیرش ،بر عهده مرکز آموزشی ذیربط
میباشد لذا نگهداری مستندات مربوط به این مرحله از پذیرش به مدت حداقل یکسال توسط مرکز آموزشی الزامی
است.
ث) دریافت شهریه:
از آنجا که این دسته از داوطلبان تا زمان اعالم نتیجه قطعی از سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مشروط در
کالسها حضور خواهند داشت ،اخذ هرگونه شهریه توسط مراکز آموزشی ممنوع بوده و صرفاً پس از اعالم نتیجه
قطعی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و بارگذاری نتایج در سامانه جامع آموزشی همآوا ،مراکز آموزشی به
شرح جدول ذیل اقدام به اخذ شهریه مینمایند.
شهریه متغیر
دروس پایه ،اصلی و تخصصی

دروس عمومی

شهریه ثابت هر ترم
در طول دوره
گروه آموزشی
واحد نظری
(ریال)
(ریال)

واحد عملی
(ریال)

واحد نظری
(ریال)

واحد
آزمایشگاهی
(ریال)

واحد
کارگاهی و پروژه
(ریال)

* واحد
کاربینی و کارورزی
(ریال)

5/340/830
4/191/704

221/188
221/188

361/669
361/669

296/263
226/435

474/502
330/039

513/084
390/253

1/003/778
1/003/778

3/714/102

221/188

361/669

188/858

310/685

344/311

874/834

4/419/646

221/188

361/669

228/085

340/978

377/883

960/135

صنعت
کشاورزی
مدیریت و
خدمات
اجتماعی
فرهنگ و هنر
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