مراحل ثبت نام دوره کاردانی پیوسته در دانشکده فنی و حرفه ای سما
 .1مراجعه به سایت " - "azmoon.orgقسمت ثبت نام " کاردانی پیوسته "
 .2خرید کارت اعتباری به مبلغ  200222ریال از طریق سایت
 .3انجام مراحل ثبت نام در سایت ( وارد کردن اطالعات شناسنامه ،اسکن عکس  ،انتخاب رشته)
-

در هنگام ثبت نام اطالعات خود را دقیقاً مطابق شناسنامه شامل پسوند و پیشوند و  ...ثبت نمایید.

-

متقاضیان با هر نوع دیپلم سه ساله نظری ،فنی و حرفه ای و کاردانش بدون نیاز به مدرک پیش دانشگاهی و بدون توجه به رشته
تحصیلی خود در هنرستان یا دبیرستان می توانند در هر یک از رشته های زیر ثبت نام نمایند.

-

در انتخاب رشته مورد نظر دقت کافی نمایید و کد رشته را مطابق جدول زیر وارد نمایید:

کد آموزشکده سما شیراز 323
دانشکده گلدشت
(کالسها بصورت مختلط)

دانشکده گلستان
(کالسها بصورت مختلط)

حسابداری(-)21321نقشه کشی معماری(-)02033گرافیک(-)32120
هنرهای تجسمی نقاشی(-)32126طراحی دوخت(-)32126فیلمسازی کمک کارگردانی(-)32313
امور اداری(-)21320مربی کودک()12620
تربیت بدنی(-)21020الکترونیک(-)02113برق صنعتی(-)02132تاسیسات الکتریکی(-)02131آسانسور و پله
برقی(-)02100صنایع شیمیایی(-)02216ساختمان(-)02020
مکانیک خودرو(-)02323تاسیسات تهویه مطبوع(-)02320ساخت و تولید ماشین افزار(-)02332
ربات(-)02303متالورژی(-)02612متالورژی ریخته گری(-)02614
صنایع فلزی جوشکاری(-)02636کامپیوتر()01222

 .0پرینت سند ثبت نام از سایت
 .6مراجعه به دانشکده از تاریخ شنبه  40/12/14روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  0تا  10با مدارک زیر:
-

اصل گواهی دیپلم هنرستان یا دیپلم سه ساله دبیرستان  3 +عدد کپی
( کسانی که اصل دیپلم را ندارند و دارای گواهی موقت اتمام دوره هنرستان یا دبیرستان می باشند می بایست یک سفته یا چک به
مبلغ ده میلیون ریال ارائه نمایند)

-

کارنامه تحصیلی با قید عنوان فارغ التحصیل  2 +عدد کپی

-

اصل شناسنامه عکسدار  2 +سری کپی از تمام صفحات

-

 3قطعه عکس  3*0پشت نویسی شده زمینه سفید جدید -مشمولین نظام وظیفه  12قطعه

-

اصل کارت ملی  2 +عدد کپی

-

اصل کارت پایان خدمت و یا دریافت نامه تعیین وضعیت نظام وظیفه از آموزشکده جهت مراجعه به پلیس12+

-

مراجعه به دفتر خدمات ارتباطی جهت دریافت تاییدیه تحصیلی
(نشانی آموزشکده جهت درج در تاییدیه تحصیلی  :شیراز-گلدشت معالی آباد-خیابان الدن -انتهای کوچه – 11آموزشکده
سماشیراز -کدپستی )61003-66313

