
 

 
٨:١٨-١٣٩٥/٠٣/٣١  

ھاي كارداني به ھاي جديد در آزمون دورهكشور در خصوص اعالم رشته محل آموزش سنجش سازمان اطالعيه دوم
 ١٣٩٥كارشناسي ناپيوسته سال 

١٣٩٥/٠٣/١٩ 

كارشناسي ناپيوسته ھاي كارداني به نام و انتخاب رشته آزمون دورهپيرو انتشار دفترچه راھنماي ثبت  
نام و برخي اصالحات و اين سازمان در خصوص تمديد مھلت ثبت ١٨/٣/٩٥و اطالعيه مورخ  ١٣٩٥سال 

رساند، با توجه به كليه متقاضيان مي اطالعبه  وسيلهھاي جديد آزمون مزبور، بديناعالم رشته محل
ر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، آموزش عالي و تأييد دفت ھا و مؤسسات درخواست برخي دانشگاه

الذكر و ھاي تحصيلي مندرج در دفترچه راھنماي آزمون فوقھاي جديد عالوه بر رشتهبرخي رشته محل
به  ٩٥/٣/١٩درتاریخ  ، به شرح جداول زير٩٥/٣/١٨ھاي مندرج در اطالعيه مورخ ھمچنين رشته

 گردد.که مراتب اعالم مي سازمان واصل شده
يان الزم است براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راھنماي مربوط و ھمچنين كدرشته لذا متقاض   

نام و انتخاب كدرشته ، نسبت به ثبت٩٥/٣/١٨ھاي تحصيلي و اين اطالعيه و اطالعيه مورخ محل
منحصراً از طريق سايت  ٩٥/٣/٢٣حداكثر تا پايان روز يكشنبه مورخ ھاي مورد عالقه خود محل
نام نام خود را تكميل و كدرھگيري ثبتي اين سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبالً ثبتاينترنت

اند نيز، در صورت تمايل و دارابودن شرایط با توجه به مندرجات اين اطالعيه و اطالعيه قبل، دريافت نموده
الذكر اقدام خود تا تاريخ فوق ھاي انتخابينامي و يا اولويتتوانند نسبت به ويرايش اطالعات ثبتمي

 نمايند.
  

 کاربردی سراميک صنعتی -علمی  -٢١١  

دوره 
 تحصيلی

کدرشته
 محل

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل
 تحصيل

  

ظرفيت پذيرش 
 توضيحات جنس پذیرش نيمسال

   مرد زن دوم اول

   مرد - - ٢٣)خميني(رهامام-اي پسران ميبدآموزشكده فني و حرفه ٥١٥٦ روزانه

   مرد - ٢٣ -)امام خميني(ره-اي پسران ميبدآموزشكده فني و حرفه ٥١٥٧ روزانه

   مرد - - ٢٢)امام خميني(ره-اي پسران ميبدآموزشكده فني و حرفه ٥١٥٨ نوبت دوم

   مرد - ٢٢ -)امام خميني(ره-اي پسران ميبدآموزشكده فني و حرفه ٥١٥٩ نوبت دوم

 باشد:مواد امتحاني و ضرايب گرايش سراميك صنعتي به شرح ذيل مي
مجموعه دروس  -٤)، ٤سراميك فيزيكي (ضريب  -٣)، ٢فيزيك حرارت (ضريب  -٢)، ٣رياضي (ضريب  -١

 ).٤اختصاصي سراميك صنعتي (تجزيه، لعاب و دكوراسيون، تكنولوژي مواد ديرگداز) (ضريب 
 پذيرد.دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نميضمناً در اين گرايش  -
 

 آموزش ديني و عربي - ٥٠٢

ویژه فرھنگيان رسمی و پيمانی  ٣٥ ٣٥ - ٧٠ پرديس شھيد مدرس سنندج -دانشگاه فرھنگيان  ٥١٦٠ روزانه
 وپرورشآموزش

 آموزش راھنمايي و مشاوره - ٥٠٣
ویژه فرھنگيان رسمی و پيمانی  ٣٥ ٣٥ - ٧٠ پرديس شھيد مدرس سنندج -دانشگاه فرھنگيان  ٥١٦١ روزانه

 وپرورشآموزش

 آموزش و پرورش ابتدايي - ٥٠٩
ویژه فرھنگيان رسمی و پيمانی  ٣٥ ٣٥ - ٧٠ پرديس شھيد مدرس سنندج -دانشگاه فرھنگيان  ٥١٦٢ روزانه

 وپرورشآموزش

 تربيت مربي امور تربيتي گرایش عمومي - ٥١٠
ویژه فرھنگيان رسمی و پيمانی  ٣٥ ٣٥ - ٧٠ پرديس شھيد مدرس سنندج -دانشگاه فرھنگيان  ٥١٦٣ روزانه

 وپرورشآموزش

 



 مربيگري ورزشي - ٥١٢
   مرد - - ٢٠ آباد كتولاي پسران علي آموزشكده فني و حرفه ٥١٦٤ روزانه

   مرد - ٢٠ - آباد كتولاي پسران علي آموزشكده فني و حرفه ٥١٦٥ روزانه

حضرت  -اي دختران كرمان فني و حرفه آموزشكده ٥١٦٦ روزانه
   - زن - ٣٦ )فاطمه(س

حضرت  -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه ٥١٦٧ روزانه
   - زن ٣٦ - )فاطمه(س

   - زن - ٢٠ اي دختران مشھدآموزشكده فني و حرفه ٥١٦٨ روزانه

   - زن ٢٠ - اي دختران مشھدآموزشكده فني و حرفه ٥١٦٩ روزانه

 -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه ٥١٧٠ روزانه
   مرد - - ٤٠ شھيد چمران

 -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه ٥١٧١ روزانه
   مرد - ٤٠ - شھيد چمران

دكتر  -اي دختران تھران دانشكده فني و حرفه ٥١٧٢ روزانه
   - زن - ٤٠ شريعتي

دكتر  -اي دختران تھران دانشكده فني و حرفه ٥١٧٣ روزانه
   - زن ٤٠ - شريعتي

نوبت 
 دوم

   مرد - - ٢٠ آباد كتولاي پسران علي آموزشكده فني و حرفه ٥١٧٤

نوبت 
 دوم

   مرد - ٢٠ - آباد كتولاي پسران علي آموزشكده فني و حرفه ٥١٧٥

نوبت 
 دوم

حضرت  -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه ٥١٧٦
   - زن - ٣٦ )فاطمه(س

نوبت 
 دوم

حضرت  -اي دختران كرمان آموزشكده فني و حرفه ٥١٧٧
   - زن ٣٦ - )فاطمه(س

نوبت 
 دوم

   - زن - ١٨ اي دختران مشھدآموزشكده فني و حرفه ٥١٧٨

نوبت 
 دوم

   - زن ١٨ - اي دختران مشھدآموزشكده فني و حرفه ٥١٧٩

نوبت 
 دوم

 -اي پسران شماره يك كرمان فني و حرفهدانشكده  ٥١٨٠
   مرد - - ٤٠ شھيد چمران

نوبت 
 دوم

 -اي پسران شماره يك كرمان دانشكده فني و حرفه ٥١٨١
   مرد - ٤٠ - شھيد چمران

نوبت 
 دوم

دكتر  -اي دختران تھران دانشكده فني و حرفه ٥١٨٢
   - زن - ٤٠ شريعتي

نوبت 
 دوم

دكتر  -اي دختران تھران حرفهدانشكده فني و  ٥١٨٣
   - زن ٤٠ - شريعتي

 باشد:مواد امتحاني و ضرايب گرايش مربيگري ورزشي به شرح ذيل مي
 -٤بدني، گيري در تربيتسنجش و اندازه -٣ورزشي،  فيزيولوژي -٢آناتومي و فيزيولوژي انساني،  -١

 آموزش تربيت بدني. ھايروش -٥، بدنيمباني تربيت
 محاسبه خواھد شد. ١دروس فوق با ضريب  تمامي -
 پذيرد.ضمناً در اين گرايش دانشگاه آزاد اسالمي دانشجو نمي -

ھاي رشته علوم ورزشي به روش نيز به مانند ساير گرايش * پذيرش دانشجو در اين گرايش
متمركز و بدون آزمون عملي انجام خواھد شد.وپذیرفته شدگان باید دارای شرایط ذیل 

 ددرغير اینصورت قبولی آنان لغوخواھد شد.باشن
 قھرمانان -٢باال.  سانتيمتر به ١٥٨ خواھران باال و براي سانتيمتر به ١٦٥ برادرانقد براي  طول حداقل -١

داشتن  -٤(ھفت دھم).  ٧/١٠ديد چشم  حداقل -٣باشند. در مورد مذكور (قد) مستثني مي ملي تيم
 گواھي تندرستي (سالمت كامل جسماني بخصوص از سالمت قلبي و ريه). سالمت جسماني و ارائه

   
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


