
 بنام خدا

دوره مهندسی فناوري و دوره پذيرش  مرحله مربوط بهجديد  محل هاي رشته اصالحات و و اعالمثبت نام تمديد مهلت العيه اط

 1400کاربردي بهمن ماه سال نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ« ناپيوسته»اي کارشناسی حرفه
 

« ناپيوسته» ایحرفه مهندسی فناوری و دوره کارشناسی دوره مرحله پذيرش نامثبت و دفترچه راهنماي اطالعيهپيرو انتشار 

 همهوسيله به اطالع بدين، 16/09/1400در تاريخ  1400سال  بهمن ماهکاربردی  –نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
 هايرشته محلاصالحات و رساند با توجه به اعالم برخي ميفوق تحصيلي  هايرشته مند به تحصيل درهعالقواجد شرايط  متقاضيان

نسبت  (22/09/1400تا اين تاريخ )نام متقاضياني كه منظور مساعدت براي ثبتو همچنين به «این اطالعيه ذیلبه شرح » جديد
مورخ  هچهارشنبتا پایان روز  ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتواننداند، اقدام ننموده و انتخاب رشته محل نامبه ثبت

اقدام نمايند. لذا متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر  در اين مرحله از پذيرش انتخاب رشته نام وثبت نسبت به 01/10/1400
 درگاهو مندرجات اين اطالعيه، به  رشته مذكورانتخاب نام و اطالعيه و دفترچه راهنماي ثبتگرفته شده و پس از مطالعه دقيق 

 .اقدام نمايند ذيرشاين مرحله از پدر نام و انتخاب رشته محل مراجعه و نسبت به ثبت رساني اين سازماناطالع
توانند در صورت تمايل اند، ميهاي تحصيلي اقدام نمودهكه قبالً نسبت به انتخاب كدرشته محل متقاضيانيضمناً آن دسته از 

 .اقدام نمايند های انتخابی خودتا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشته محل

 : 1400هاي جديد و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي مرحله پذيرش بهمن ماهرشته محل

محل جديدرشته –الف   

 مهندسی فناوري الكترونيك صنعتی - 601

 کد

 اشتغال

وضعيت 

 پذيرش

ظرفيت  جنس پذيرش

 پذيرش
 نام مرکز آموزش علمی کاربردي محل تحصيل / توضيحات

کدرشته 

 محل
 استان شهرستان

 زن مرد

 سمنان مهدی شهر 20036 گارشوكاربردی شركت صنایع روشنایی مون -مركز آموزش علمی  64 زن مرد آزاد -

 شدهاي حسابداري بهاي تمامکارشناسی حرفه - 802

 سمنان مهدی شهر 20951 گارشوكاربردی شركت صنایع روشنایی مون -مركز آموزش علمی  31 زن مرد آزاد -

 رفتار اجتماعی و افكارسنجی -اي روابط عمومی حرفهکارشناسی  - 901

 بوشهر بوشهر 21567 كاربردی فرهنگ و هنر نیكان فردوس لیان -مركز آموزش علمی  50 زن مرد آزاد -

 ريزي فرهنگیبرنامه -اي مديريت امور فرهنگی کارشناسی حرفه - 901

 بوشهر بوشهر 21599 نیكان فردوس لیان كاربردی فرهنگ و هنر -مركز آموزش علمی  55 زن مرد آزاد -

 لباس مجلسی و خانگی -اي طراحی و الگوسازي پوشاك کارشناسی حرفه - 908

 بوشهر بوشهر 21862 كاربردی فرهنگ و هنر نیكان فردوس لیان -مركز آموزش علمی  55 زن مرد آزاد -
 

مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته:  اصالح -ب  

کارشناسی حرفه ای »به  «ای خدمات حقوقی ثبت و دفاتر اسناد رسمیکارشناسی حرفه»رشته  عنوان، 804زيرگروه ، 8درجدول شماره 

 .شودمياصالح  «حقوق ثبت اسناد و امالك

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=5029

