
 دانشکده فنی و حرفه شماره یک تبریز98سال بهمن ورودی  کاردانی دانشجویان تحویل مدارکراهنمای 

  :تحویل مدارکزمان 

   08/11/98 شنبه مورخه   سهلغایت روز   06/11/98 مورخه   شنبهیکروز  عصر  16 تا صبح 8از ساعت      

 *مدارک الزم 

 A4 حد اقل در سایز م صفحاتکپی تمادو سری اصل شناسنامه به همراه  -1

 A5حداقل در سایز  کارت ملی + کپی پشت رو -2

 قطعه(  12پشت نویسی شده زمینه سفید سال جاری ) 3*4عکس   -3

 (توجه حتما نزد خود کپی نگهدارید)کپی آندو برگ و   تأیید شده توسط اداره آموزش و پرورش گواهی موقت دیپلم مدرک دیپلم یااصل  -4

 کپی آن  و سه ساله دیپلم ه کارنام -5

 کاردانی  شدگانبرای پذیرفته (دفاتر خدمات دولت الکترونیکرسید پستی تائیدیه دیپلم )از  -6

 د.  مراجعه و مبالغ زیر را واریز نمائیبه امور مالی پس از تحویل  مدارک  -7

  .بودن( صورت دارا )درکپی آن  ...و ام وظیفهیا گواهی از نظ یا معافیت و اصل کارت پایان خدمت ووضعیت نظام وظیفه:  -8

 الحساببه صورت علی )نوبت دوم(شبانه برای دانشجویاناز بابت شهریه نیمسال اول ریال 2000000مبلغ  الف(   

 )کلیه دانشجویان(دانشجویی  چاپ کارت تغذیه و کارتریال هزینه ثبت نام شامل بیمه دانشجویی، 350000مبلغ ب(    

 ثبت نام اینترنتیهای تکمیل شده فرم پرینت -9

 ...( ایثارگر و –های شاهدسهمیه شدگانهادها )برای پذیرفتهننامه از اصل معرفی – 10

 از سایت سنجش کنکور پرینت کارنامه قبولی -11

 :ناممحل ثبت *

  شماره یک تبریز ایدانشکده فنی و حرفه

 نام *مراحل ثبت
 های تکمیل شدهو دریافت فرم TCT.AC.IRثبت نام اینترنتی به آدرس  -1

 تکمیل شده به محل ثبت نام پرینت فرم هایارائه مدارک ثبت نام و  -2

 جهت واریز مبالغ ذکر شده  11مراجعه به امور مالی واقع در ساختمان  -3

 بهمن 19از و حضور در کالس درس  ثبت ناممه هفتگی(  از محل از محل ثبت نام و فرم انتخاب واحد )برناشماره دانشجویی  دریافت -4

  )اداره امور دانشجویان( جهت دریافت خوابگاه و سایر خدمات رفاهی 16مراجعه به ساختمان  -5

تحویل گردد و  معافیت  10د به دفاتر پلیس+بای10)این فرم پس از اتمام ثبت نام به همراه مدارک در خواستی پلیس + اداره آموزشدریافت فرم معرفی به نظام وظیفه از  -7

 تحصیلی اخذ شده به اداره آموزش دانشکده تحویل گردد در غیر اینصورت پذیرش دانشجو لغو می گردد(
 توضیحات: *

 گونه کپی از مدارک تحصیلی به دانشجوداده نخواهد شد. در دوران تحصیل هیچنزد خود نگه دارند. اضافی گرفته و  )کپی( کارنامه دیپلم شدگان الزم است از گواهی موقت وپذیرفته (الف

مقابل قبول شدگانی که دارای مشکل نظام وظیفه باشند نخواهد  گونه مسئولیتی در دانشکده هیچ و باشدشدگان منوط به عدم مشکل نظام وظیفه میب(ثبت نام نهایی پذیرفته

 .داشت

    www.tct.ac.ir آدرس سایت دانشکده  
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