مراحل ثبت نام دانشجویان جدید (بدون کنکور) نیمسال اول 89-89
آموزشکده فنی و حرفه ای تهران سما واحد شریعتی
مرحله اول :مراجعه به سایت  www.azmoon.orgو ثبت نام در قسمت کاردانی پیوسته نیمسال اول  89- 89و گرفتن
پرینت رسید ثبت نام از سایت.
الزم به ذکر است که تمامی اطالعات و عکس متقاضی طبق شناسنامه به طور صحیح و کامل در سایت
 www.azmoon.orgثبت گردد.
مرحله دوم :مراجعه به آموزشکده پس از ثبت نام در سایت و ارائه رسید ثبت نام.
زمان ثبت نام نهایی در آموزشکده و ارائه مدارک الزم و تشکیل پرونده دانشجویان از طریق سایت آموزشکده به آدرس
 www.samashariati.orgاعالم خواهد شد.

مدارک الزم جهت تشکیل پرونده:
.1رسید ثبت نام در سایت مرکز آزمون ()www.azmoon.org
.2اصل گواهی موقت سه سال متوسطه یا اصل مدرک دیپلم و دو عدد کپی
.3اصل ریز نمرات سه ساله متوسطه و دو عدد کپی
توجه:از پذیرفته شدگانی که متقاضی ثبت نام با گواهی موقت و ریز نمرات هستند  ،جهت ضمانت دیپلم سفته یک میلیون
تومانی اخذ خواهد شد.
.4اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات و دوسری کپی از آن
.5اصل کارت ملی و دو سری کپی از آن
.6عکس  3*4به تعداد  6عدد ( پشت نویسی شده)
.9فرم های ثبت نام که در سایت  www.samashariati.orgقرار داده شده را پرینت نموده و تکمیل کنید.
.9رسید پستی مربوط به تائیدیه تحصیلی ( برای دریافت تاییدیه تحصیلی با یک کپی از دیپلم یا گواهی موقت و ریز نمرات
سه سال متوسطه و آدرس پستی دانشکده به اداره پست مراجعه کنید )
.8اصل و کپی کارت معافیت خدمت یا پایان خدمت در صورت وجود ( مخصوص پذیرفته شدگان پسر)
.11کارت عابر بانک عضو شبکه شتاب که دارای رمز دوم نیز باشد ( جهت واریز شهریه به صورت اینترنتی)
نکته خیلی مهم:
از اصل مدرک دیپلم  ،گواهی موقت  ،ریز نمراتی که به دانشکده تحویل می دهید برای خود یک نسخه کپی نگهداری کنید
زیرا پس از تشکیل پرونده به هیچ عنوان اصل یا کپی مدرک به شما تحویل داده نخواهد شد.
آدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما تهران واحد شریعتی:
خیابان شریعتی – باالتر از پل سید خندان – پشت پارک شریعتی – خیابان آذرشهر – نبش کوچه یکان شرقی -پالک 1
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