
مقطع   آزمون  نهايــي شدگان پذيرفته  اعالم اسامي كشور درباره  سنجش آموزش  سازمان اطالعيــــه  

در  اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( و حرفه جديد )دانشگاه فني  و ناپيوسته نظام پيوسته  كاردانـي 

1399 سال  

 

 

ناپيوسته  آزمون  در  اطالع متقاضیانی كهبه   و   ايو حرفه)دانشگاه فني   جديدنظام  مقطع كارداني پيوسته و 

سال غیرانتفاعي(  عالي  آموزش  ) 1399  مؤسسات  و آزمون  با  تحصيلي  هاي  رشته  از  هاي     اعم  رشته  يا 

اند، می رساندشده  پذيرفته (تحصيلي پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي : 

مختلف تحصيلي  هايرشته نهايي شدگان پذيرفته  - الف : 

زم است براي اطالع از  ال ،است  شده  اين آزمون اعالم  نهايي  شدگانپذيرفته  عنوان  آنها به  اسامي  كه  متقاضیاني

ثبت براي  الزم  مدارك  و  تاریخ   نامتاريخ  در  اطالعيه(  اين  در  مندرج  مدارك  بر  درگاه  99/07/19)عالوه  به 

نماينداطالع مراجعه  قبولي  محل  موسسه  يا  اي  حرفه  و  فني  دانشگاه  رساني  . ( اطالع پايگاه  رساني  آدرس 

پذيرفته شدگان دوره  براي  اي  و حرفه  فني  روزانه وشبانه   دانشگاه  باشدمي  www.tvu.ac.ir هاي  ). 

است محل   بديهي  یا موسسه  آموزشکده  رسانی  اطالع  درگاه  در  زماني خاص  برنامه  نبودن  در صورت 

  صفحات  7نشاني و آدرس مؤسسات مندرج در جداول شماره    به  با توجه الزم است شدگان، پذيرفتهقبولي 

)دانشگاه فني  و   151  الي  185 دفترچه  راهنماي  ثبتنام و شركت در آزمون   دورههاي  كارداني  نظامجديد

خود اقدام    قبولي  مؤسسه محل  شناسايي  به  ، نسبت1399  و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( سال  ايحرفه

  مدارك داشتن  با در دست   99/07/22شنبه مورخ  و يا سه  99/07/21در يكي از روزهاي دوشنبه مورخ   و

نمايند  خود مراجعه  قبولي  موسسه محل  به  نامثبت  براي اطالعيه  در بند »ب« اين  مندرج شرح  ، بهالزم عدم  .

نام به منزله انصراف از تحصيل آنان تلقي خواهد شدمراجعه بموقع پذيرفته شدگان براي ثبت . 

1- كه رشته  متقاضیاني  شدگان  پذيرفته  رديف  تحصیلي در  تحصيلي   هاي  سال  اول  نيمسال  براي  پذيرش 

و مؤسسات آموزش    ايو حرفهجديد )دانشگاه فني  نظام  كارداني  هايدوره  ( آزمون1399  -1400)سال تحصیلي جاري

در مؤسسه محل قبولي خود خواهند    نامثبتمجاز به    شرطي  ، بهاندقرار گرفته  1399  عالي غیرانتفاعي( سال

اي و كارودانش  شاخه فني و حرفه  هاي تحصیليداراي گواهینامه دوره متوسطه نظام جديد در يكي از رشته بود كه

اي و كارودانش نظام ترمي و يا سالي واحدي و يا ديپلم شاخه نظري نظام آموزشي جديد )  و يا ديپلم فني و حرفه

  1399  ( و يا نظام ترمي واحدي و يا سالي واحدي بوده و يا دوره مربوط را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال6- 3-3   نظام

ه پایان رسانده باشند و يا داراي ديپلم نظام قديم )دوره چهارساله( بوده باشندب با موفقیت . 

نام  در زمان ثبت شدگان داراي ديپلم شاخه نظري نظام ترمي واحدي و يا سالي واحديپذيرفته :تبصره

مي ديپلم،  مدرك  بر  پيش بايست عالوه  مدرك  فارغگواهي  تاريخ  با  تا  دانشگاهي  حداكثر  التحصيلي 

را نيز ارائه نمايند 99/06/31 . 

- 1399پذيرش براي نيمسال دوم سال تحصيلي   افرادي که در رديف پذيرفته شدگان رشته هاي تحصیلي -2

، مي بايست تا پايان بهمن ماه سال جارياند)بهمن ماه( قرار گرفته  4001 وفق به دريافت  م (99/11/30) 

نام و ادامه تحصیل از نیمسال دوم  گواهینامه پايان تحصیالت دوره متوسطه در رشته مورد نظر شوند، تا مجاز به ثبت

باشددر غير اينصورت قبولی آنان باطل مي سال جاري باشند و . 

شدگان از پذيرفته  نام  ثبت  براي الزم مدارك  -ب  :  

http://www6.sanjesh.org/download/fani99/FaniNote99.pdf


  كار و دانش   هاياز شاخه  هي موقت پايان تحصیالت دوره دوم متوسطه نظام جديد در يكييا گوا  ديپلم  مدرك  اصل -1

تا   ساله  سه در دوره و كارآموزي درسي، كارورزيواحدهاي  كلیه بر گذراندن مبني تحصیل  از محل ايو حرفه و يا فني

باشد  رسیده لتحصیمؤسسه محل   تايید رئیس  به كه 1399شهريورماه   پايان . 

و حرفه اي   :تبصــره  يا فني  و  و دانش  كار  آخر  و هنرجويان سال  آموزان  به دانش  اينكه مطابق ضوابط  به  توجه  با 

اجازه انتخاب كدرشته هاي تحصیلي نیمسال دوم داده شده است، لذا ثبت   99/11/30شرط اخذ ديپلم تا تاريخ   به

پذيرفته  تحصیل  ادامه  و  دسته  - نام  آن  تحصیليشدگان  هاي  كدرشته  پذيرشاز  مربوط  كه  دوم به    آن  نیمسال 

بالمانع مي باشد 99/11/30، بشرط اخذ مدرك تحصيلي ديپلم تا تاريخ باشدمي  1399-1400تحصیليسال . 

  با نوع  متناسب   متوسطه  آموزش  قديم  نظام  متوسطه  تحصیالت  پايان  موقت  و يا گواهي  متوسطه  مدرك ديپلم  صلا -2

قبولي رشته . 

( يا نظام سالي واحدي و يا ترمي واحدي و يا 6- 3- 3اصل مدرک ديپلم شاخه نظری نظام آموزش جديد )نظام   -3

ی و يا ترمي  وع رشته قبولي )متقاضیان ديپلم شاخه نظري نظام سالی واحدگواهي موقت پايان تحصیالت متناسب با ن

بايست در زمان ثبت نام عالوه بر مدرک ديپلم، مدرک پیش دانشگاهي نیز ارائه نمايند(واحدی مي . 

 .ارائه رسید درخواست تايیديه تحصیلي ديپلم كه از دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک اقدام شده است  -4

آن صفحات از تمام فتوكپي و دو برگ شناسنامه  اصل -5 . 

  اصل کارت ملي و دو برگ فتوکپي از پشت و روي آن -6

جاري در سال شده تهیه رخ تمام 3× 4  عكس  شش قطعه -7 . 

 دفترچه  4و    3در صفحات    بند مقرارت وظیفه عمومي مندرج  به  برادران را با توجه  وظیفه  نظام  وضعیت  كه  مدركي -8

انتخاب رشتهثبت  راهنماي و  )دانشگاهنظام  كارداني  هايهاي تحصیلي دورهنام  و مؤسسات  و حرفه  فني  جديد  اي 

كندمشخص  1399غیرانتفاعي( سال آموزش عالي  . 

با : توجه  که  ايثارگران    افرادي  رزمندگان،  از سهميه  رزمندگان   - 2رزمندگان بسیجي.    -1)شامل:   استفاده 

همسر و فرزندان    -5خانواده معظم شهدا »پدر، مادر، خواهر و برادرشهید«.  -4رزمندگان نیروهاي مسلح.    -3جهادگر.  

  % 25جانبازان با جانبازي زير    -7و باالتر و همسر و فرزندان آنان.    % 25جانبازان با جانبازي    -6معظم شهدا و يا مفقوداالثر.  

همسر و فرزندان رزمندگان بسیجي، جهادگر و يا   -9زيز و فرزندان و همسر آنان. آزادگان ع -8و همسر و فرزندان آنان. 

نام ملزم به ارائه فرم و يا اند، در زمان ثبتشدهنیروهاي مسلح با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( پذيرفته  

است بديهي  باشند.  نمي  خويش  نامي  ثبت  سهمیه  تائید  با  رابطه  در  ع مدركي  سهميه  درصورت  تاييد  دم 

شدگان مذكور از سوي ارگان ذيربط، موضوع از طريق اين سازمان به موسسه محل قبولي اعالم  پذيرفته

 .خواهد شد

 

قابل توجه پذيرفته شدگان -ج   : 

ها در سهمیه  هاي انتخابي در بین متقاضیان اين كدرشتهكارنامه علمي حاوي رتبه متقاضیان در هر يك از كدرشته -1

توجه به نمرهمرب از كدرشتهكل و همچنین رتبه آخرين نفر پذيرفته  وط، با  انتخابي و سایر    شده در هر يك  محلهاي 

سازمان قرار داده می شود   رساني این اطالعات مفید دیگری همزمان با اعالم نتیجه در درگاه اطالع . 

نام، براي اطالع دقیق از  تعیین شده براي ثبتشود كه قبل از مراجعه در تاريخهاي  شدگان توصیه ميبه پذيرفته -2

ثبت نام به درگاه اطالع رساني موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند  برای  زمان و مدارک الزم . 



براساس ضوابط، پذيرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره روزانه آزمون كارداني پیوسته و ناپیوسته نظام جديد   -3

، اعم از اينكه در رشته قبولي خود ثبت  1399  و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( سال  ايو حرفه)دانشگاه فني  

نام نمايند يا ننمايند حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به شركت در گزينش رشته هاي تحصیلي دوره روزانه  

 ؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( سالو م  ايو حرفه آزمون كارداني پیوسته و ناپیوسته نظام جديد )دانشگاه فني  

باشندنمي 1400 . 

نام و يا هنگام تحصیل چنانچه مشخص گردد متقاضی حقايق را كتمان نموده و اطالعات غلطي  در هر مرحله از ثبت -4

باشد قبولي متقاضی باطل و از ادامه تحصیل وي ممانعت به عمل خواهد آمدارائه داده و واجد شرايط نمي . 

ارتباط با این سازمان و ارسال درخواست  د( نحوه   

باتوجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و   -1

ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش  

آدرس به  ثبت   http://darkhast.sanjesh.org :آموزش کشور  الزم  به همراه مستندات  را  خود  و  درخواست  مراجعه 

نمایند. پس از ثبت درخواست، برای داوطلب شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. داوطلبان 

به   مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری  پورتال  به  کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می 

 .وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند http://rahgiri.sanjesh.org :آدرس 

هاي متعدد و بررسي هايي كه به صورت مختلف به عمل آمده، از صحت كدرشته محل قبولي  با توجه به كنترل -2

رسانی این    شدگان اطمینان حاصل شده و متقاضیان پس از دريافت كارنامه از طريق درگاه اطالعاعالم شده پذيرفته

توانند درخواست  باشند، ميهاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته  كه درباره كدرشتهسازمان در صورتي

از طریق سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور   99/07/24حداكثر تا تاريخ   خود را

قسمت د( به این سازمان ارسال نمایند. بديهي است به درخواستهایی كه بعد از تاريخ    1)روش اعالم شده در بند  

در اين خصوص به سازمان ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد 24/ 07/ 99 .  

توانند سئوال يا سئواالت خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش  ت لزوم ميضمناً داوطلبان درصور  -3

در میان بگذارند 021-42163  تلفن و یا در روزها و ساعات اداری با شماره   آموزش كشور .  

 


