
 

 فایل راهنما

 

1-مهار ت آموز محترم توجه فرمایید  ورود به این مرحله از ثبت نام می بایست بعد از تکمیل مشخصات در بانک 

اطالعات مهارت آموزان متقاضی شرکت در دوره های مهارتی و حرفه ای و الزاما بعد از دریافت پیام از طریق سامانه 

و یا قراردن لیست اسامی در قسمت اخبار و اطالعیه های مرکز مهارتی و حرفه ای صفحه اصلی  دانشگاهپیام کوتاه 

 ،مسولیتی متوجه این مرکز نمی باشد و با توجه به ظرفیت دورهصورت گیرد ، در غیر اینصورت  معاونت آموزشی 

نمایند.اولویت با افرادی می باشد که زودتر این مرحله را بعد از دریافت پیامک تکمیل   

 )مرحله سوم( در مراحل بعدی ،شهریهما بقی  %10و از کل شهریه می باشد %90مبلغ واریزی الزم در این قسمت  -2

.از طریق سامانه ملی مهارتی و حرفه ای دریافت می گردد  

الزم بوده و درستی و مسولیت آن بر عهده ی ثبت نام کننده می  رشته و مقطع تحصیلی کامل و دقیق وارد کردن-3

  باشد.

ورود به سامانه ملی مهارتی جهت ثبت نام و به اطالع می رساند بعد از انجام این مرحله ، مجددا به مهارت آموزان  -4

تا زمان مشخص تنها وزان اطالع رسانی می گردد و مهارت آم)مرحله سوم ثبت نام (  بعد از یک بازه زمانی و حرفه ای 

و عدم ثبت نام به موقع مهارت آموز در سامانه ملی دانشگاه )واریز شهریه  گردیده فرصت تکمیل ثبت نام را دارند.

  مهارتی و حرفه ای برای این مرکز مسئولیتی را ایجاد نمیکند و امکان عودت شهریه وجود ندارد.(

و واریز  دوره های عملی و نظری می باشد و بدیهی است ثبت نامکسب امتیاز الزم وشرکت شرط قبولی دوره، -4

دلیل بر پذیرش و صدور گواهینامه برای مهارت آموز نیست.  شهریه  

تمامی اخبار و اطالعیه های دوره بر روی صفحه اصلی معاونت آموزشی و در قسمت اخبار و اطالعیه های مرکز -5

فته شدگان الزم است در طی مراحل ثبت نام و نیز در طی گذراندن دوره مهارتی و حرفه ای قرار داده می شود و پذیر

وسیله ،این مرکز مسولیتی در خصوص عدم اطالع از مهارت دین ،اطالعات الزم را از این طریق به دست آورند و ب

 آموزان نمی پذیرد.


