
 

 

 کارشناسی پیوسته دوره مدارک جهت ثبت نام

آموزش متوسطه با مهر و امضاء مديردبیرستان و يا هنرستان به انضمام يك  مدرک گواهینامه دوره چهار ساله و يا شش ساله نظام قديم  اصل   -الف – 1

 .آن که نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم در آن قید شده باشدبرگ تصوير 

آمدوزش متوسدطه ويدا داوطلبدان      اصل مدرک و يا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل ديپلم و دو سال ما قبل ديپلم براي داوطلبان نظام قدديم   -ب 

بیرستان و يا هنرستان با نضمام يك برگ تصوير آن کده بخدش و شهرسدتان    داراي مدرک شش ساله نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير د

 .محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل ديپلم و دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد

متوسدطه بدا    اخذ شده باشد( براي داوطلبان نظام جديد آمدوزش  13/60/79اصل گواهینامه پايان دوره پیش دانشگاهی يا گواهی آن )که تا تاريخ  -ج 

رشته تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک   مهر و امضاء مدير مرکز پیش دانشگاهی بانضمام يك برگ تصوير آن که نوع

 .پدددددددددددددددددددددددیش دانشدددددددددددددددددددددددگاهی در آن قیدددددددددددددددددددددددد شدددددددددددددددددددددددده باشدددددددددددددددددددددددد

شدگان درزمان ثبت نام موفق  با توجه به برگزاري امتحانات مرحله نهايی دوره پیش دانشگاهی در دهه سوم شهريورماه ، در صورتی که پذيرفته :تبصره

تاريخ ثبت يان به ارائه گواهی پیش دانشگاهی نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها، تعهد الزم مبنی بر ارائه گواهی پیش دانشگاهی تا سه هفته بعد از پا

شددگان لودو مدی گدردد.و      مهر ماه( اخذ شود.بديهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا اين تاريخ قبولی ايدن دسدته از پذيرفتده   11نام )حداکثر 

به تحصيل ادامه دهد در مرحله اي از تحصيل كهه باشهد    13/0/79بدون اخذ مدرك پيش دانشگاهي تا تاريخ چنانچه پذيرفته شده اي 

 .و تبعات ناشي از آن به عهده شخص داوطلب مي باشد راجاخ

براي داوطلبان نظام جديدآموزش متوسدطه بدا مهدر و امضداء       ديپلم ما قبل  و سال متوسطه   جديدآموزش نظام متوسطه  ديپلم  ياگواهی  و  مدرک اصل  --د

حل اخذمدرک تحصیلی ديپلم نظام جديدوسال ما قبل ديپلم نظام جديد در م که بخش و شهرستان تصويرآن برگ يك بانضمام يا هنرستان و مدير دبیرستان

 .آن مشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخص باشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

هاي نظدام جديددآموزش    اصل کارنامه تحصیلی ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه -

 3137، 3133، 3139، 3130، 3131، 3131ههاي   هريه  از اها    (م و معدار  اسديمی  فیزيك،علوم تجربی، علوم انسانی و علو متوسطه)رياضی

 .که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسري برگزار شده است 3176و

شددگان داراي   اي وابسته به وزارت آمدوزش وپدرورش بدراي پذيرفتده     وحرفه هاي فنی آموزشكدهاصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني پيواته  --ح

 .تصددوير آن مشددخص شددده باشددد، بانضددمام     (13/0/79 حههداكترتا تههاريخ ) کدداردانی  مدددرک اخددذ   رک مددذکور بددا قیددد تدداريخ   مددد

تبصره: مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جاي مدرک پیش دانشدگاهی مديک عمدل و قابدل قبدول مدی باشدد لدذا ايدن دسدته از پذيرفتده            

 شدگان)دارندگان مدرک مذکور( می توانند در مقطع کارشناسی به ادامه تحصیل بپردازندبديهی است که دروس گذرانده شدده داندش آموختگدان دوره   

کارشناسدی پیوسدته و ناپیوسدته مصدوبه       دورهاي کداردانی ،  آيين نامه آموزشي 01مطابق ماده پذيرش در دوره کارشناسی پیوسته  فوق در صورت

 .قابددددددددددددددل معددددددددددددددادل سددددددددددددددازي نمددددددددددددددی باشددددددددددددددد 11/2/67مددددددددددددددور   933جلسدددددددددددددده 

وسدته آموزشدكده هداي فندی و حرفده اي      اصل يا گواهی سال اول ، دوم وسوم دبیرستان ويا هنرستان براي دارندگان مدرک دوره هاي کاردانی پی -ت 

 .آموزش و پرورش که در آن بخش و شهرستان محل تحصیل در آن درج شده باشد

 فتوکپی از تمام صفحات آن سري دواصل شناسنامه و -2

 .برگ تصوير از پشت و روي آن 2اصل کارت ملی بانضمام   - 9

 .درسال جاريتهیه شده پشت نويسی شده و   1×1شش قطعه عكس تمام ر   - 1



 

 

نام و شرکت در آزمون )دفترچده شدماره يدك(     دفترچه راهنماي ثبتدر هاي مندرج  يكی از بند به  آنها را با توجه   وظيفه نظام  وضعيت  که   مدرکی - 1

 (براي برادران) کند مشخص

 رسید پستی تايیديه تحصیلی ديپلم و پیش دانشگاهی – 7

و کاردانی  برای دارندگان دیپلم کامل متوسطهرشته های دوره کارشناسی پیوسته  موسسه آموزش عالی بیهق 

 پیوسته

 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار .1

 عمران –کارشناسی پیوسته مهندسی عمران  .2

 کارشناسی پیوسته مهندسی برق  .9

 کارشناسی پیوسته مهندسی صنايع  .1

 کارشناسی پیوسته مهندسی معماري  .1

 کارشناسی پیوسته روانشناسی .7

 ناپیوسته -کاردان فنی عمران )ساختمان( .6

 (جديد)كارشنااي پيواته حقوق  .3

 (جديد)كارشنااي پيواته مشاوره 

 خراسان رضوي، سبزوار، تقاطع خیابان طالقانی و رازي ) چهار راه امداد(، جنب ساختمان :جهت ثبت نام آدرس ااختمان مركزي

  .اتحاديه شرکتهاي تعاونی روستايی سبزوار

  . 1پاسداران  -بلوار پاسداران :آدرس ااختمان دانشکده فني و مهنداي

 11003392-11003393-11003396: ااختمان مركزي تلفن تماس

  

 


