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ثبت نام

کارت

اعالم نتایج

اطالعیه درخصوص اعالم اصالحات سری دوم موارد مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره  کاردانی
فنی و دوره کاردانی حرفه ای «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

مهرماه 1400
1400/06/03

پیرو اطالعیه ھاي مورخ 24 و 1400/05/31 و انتشار دفترچه راھنمای پذیرش دوره  کاردانی فنی و دوره کاردانی
حرفه ای«ناپیوسته» نظام آموزش مھارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مھر ماه سال 1400، ضمن اعالم اصالحات دفترچه
راھنمای پذیرش به شرح زير به اطالع مي رساند متقاضیان مي توانند براساس ضوابط مندرج در دفترچه راھنمای مذکور و مندرجات
اين اطالعیه و اطالعیه ھاي قبلي حداكثر تا تاريخ 07/06/1400 به درگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام
نمایند. ضمناً متقاضیاني كه قبالً نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نموده اند با توجه به مفاد اين اطالعیه و اطالعیه قبلي و

در صورت تمايل مي توانند تا تاريخ فوق نسبت به مشاھده و يا ويرايش اطالعات ثبت نامي و انتخاب رشته خود اقدام نمايند.

رشته محل ھاي جديد عالوه بر رشته محل ھاي مندرج دردفترچه راھنما:

ادامه جدول شماره6-كدرشته محل و عناوين رشته  ھاي تحصیلي گروه آموزشی صنعت

 101 - كاردانی فنی برق - برق صنعتی

 

كد

اشتغال

وضعیت
پذيرش

جنس
پذيرش

ظرفیت
پذيرش

نام مركز آموزش علمي كاربردي محل
تحصیل / توضیحات

كدرشته
محل

استانشھرستان

ايالمايالم13122مركز آموزش علمي-كاربردي ايالم 752زنمردآزاد-

103 - كاردانی فنی مكانیك خودرو

ايالمايالم13123مركز آموزش علمي-كاربردي ايالم 752-مردآزاد-

104 - كاردانی فنی فناوری اطالعات - اینترنت و شبكه ھای گسترده

ايالمايالم13124مركز آموزش علمي-كاربردي ايالم 752زنمردآزاد-

ادامه جدول شماره 8-كدرشته محل و عناوين رشته  ھاي تحصیلي گروه آموزشی مديريت و خدمات اجتماعي

302 - كاردانی حرفه ای دستیاری مشاغل حقوقی

ايالمايالم13125مركز آموزش علمي-كاربردي ايالم 752زنمردآزاد-

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

راھبرد مشارکت Rss تماس با ما درباره ما صفحه اصلی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان سنجش آموزش کشور می باشد
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