مدارک مورد نیاز دانشجویان
دانشجوی گرامی ضمن عرض تبریک ،خیرمقدم و خوش آمد گویی خواهشمند است جهت ثبت نام به نکات
ذیل توجه فرمایید  .موفقیت شما آرزوی قلبی ماست

زمان مراجعه جهت ثبت نام
صبح از ساعت  8الی  21و عصر از ساعت  21الی 21

رشته حسابداری بازرگانی و دولتی

روز یکشنبه تاریخ

97/1/15

رشته کامپیوتر و رشته ICT

روز دوشنبه تاریخ

97/1/11

رشته طراحی دوخت و پوشاک

روز سه شنبه تاریخ

97/1/17

کارشناسی علمی کاربردی حسابداری روز سه شنبه تاریخ

97/1/17

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره کاردانی
 -2اصل گواهی دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیل و یک سری کپی (دریافت از مدرسه)
 -1اصل کارنامه  91واحدی دارای مهر و تمبر (دریافت از مدرسه)
 -3اصل و کپی کارت ملی پشت و رو (یک سری)
 -1اصل و کپی شناسنامه صفحه اول تا سوم (یک سری)
 -5عکس تمام رخ مناسب با شئونات دانشجویی ( 1قطعه)
 -1پرینت قبولی سازمان سنجش (دریافت از سایت سازمان سنجش)
 -7مبلغ  28هزار تومان جهت رسید پستی تاییدیه تحصیلی (پرداخت با کارت خوان آموزشکده)
 -8پرداخت مبلغ  8000تومان بابت بیمه حوادث (پرداخت با کارت خوان آموزشکده)
 -9نامه نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی و ( ...در صورتی که تحت پوشش باشند)
 -20در صورت قبولی با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگران ارایه گواهی از نهاد مربوطه الزامی است.
 -22دانشجویان شبانه مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان موجودی در کارت داشته باشد جهت پرداخت
مبلغ علی الحساب شهریه (مابقی شهریه تا قبل ازشروع امتحانات فرصت میباشد)
نکته  :ترم اول امکان درخواست میهمانی و انتقالی به شهر دیگر وجود ندارد

مدارک الزم برای دانشجویان کارشناسی
 -2اصل گواهی فوق دیپلم یا گواهی موقت پایان تحصیل کاردانی (دریافت از دانشگاه قبلی)
 -1اصل و کپی کارت ملی پشت و رو (یک سری)
 -3اصل و کپی شناسنامه صفحه اول تا سوم (یک سری)
 -1عکس تمام رخ مناسب با شئونات دانشجویی ( 1قطعه)
 -5پرینت قبولی سازمان سنجش (دریافت از سایت سازمان سنجش)
نکته بسیار مهم  :دانشجویانی که تا پایان شهریور موفق به گرفتن مدرک دیپلم نشده اند و درس
پاس نشده دارند فعال نیاز به ثبت نام نیست و تا  30دیماه و پس از اخذ دیپلم مهلت ثبت نام میباشد
دانشجویان ورودی بهمن ماه هم میتوانند تا  30دیماه در روز های کاری با هماهنگی قبلی مراجعه
نمایند و الزامی برا ثبت نام در تاریخ ها یاد شده نمی باشد
شروع کالس ترم اولی ها  97/6/13خواهد بود البته خوابگاه همان روز ثبت نام تحویل میگردد لذا
دانشجویان ورودی مهر وسایل خوابگاه خود را همراه داشته باشند.

تعریف دانشجوی روزانه و شبانه (نوبت دوم)
هر دو گروه قبولی دانشگاه دولتی می باشند و از نظر زمانبندی کالس و نوع مدرک و هزینه غذا و
خوابگاه شبیه هم می باشند
دانشجوی روزانه  :دانشجویی که هزینه تحصیل و دروس ایشان دولتی میباشد
دانشجوی شبانه :دانشجویی که هزینه تحصیل و دروس ایشان نیمه دولتی میباشد و نیاز به پرداخت
شهریه ثابت و متغیر دارد
هزینه شهریه تقریبی یک ترم دانشجوی شبانه
برای رشته کامپیوتر و  ICTمبلغ  900هزار تومان
برای رشته حسابداری بازرگانی و دولتی مبلغ  750هزار تومان
برای رشته طراحی و دوخت و پوشاک یک میلیون صد هزار تومان
دانشجویان کارشناسی حسابداری حدود  800هزار تومان

متقاضیان خوابگاه
پرداخت مبلغ  180هزارتومان ازطریق کارت خوان خوابگاه ( این مبلغ دردو قسط قابل پرداخت خواهد بود)
اتاق  6نفره دارای سرپرست خوابگاه و نگهبان و سرویس ایاب و ذهاب و امکانات رفاهی مناسب

لوازم مورد نیاز خوابگاه
پتو – بالش  -تشک  -ملحفه – قاشق و چنگال – بشقاب -لیوان – کیف مناسب برای وسایل و لباس –
دمپایی مناسب – کفش و لباس ورزشی – لباس راحتی مناسب شئونات دانشجویی – چادر مشکی و چادر نماز
هزینه ایاب و ذهاب از خوابگاه به دانشگاه و بلعکس بر عهده دانشجو میباشد (رفت و برگشت  3000تومان)
توزیع غذا از شنبه تا چهارشنبه در خوابگاه و دانشگاه انجام میشود با قیمت دانشجویی ناهار  0000تومان و
شام  3500تومان و تهیه صبحانه و غذای روز های تعطیل بر عهده دانشجو میباشد

شرایط دریافت وام های دانشجویی
مبلغ  054هزار تومان وام تحصیلی (هر ترم) (روزانه)
مبلغ  2میلیون تومان وام ازدواج (فقط یکبار در طول تحصیل) (روزانه)
مبلغ  044هزار تومان وام ضروری (فقط یکبار در طول تحصیل) (روزانه)
مبلغ  044هزار تومان وام شهریه (هر ترم) (شبانه)

مدارک مورد نیاز دریافت وام
 -1سند تعهد محضری (با حضور دانشجو و ضامن در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور تکمیل گردد )
نکته :مدارک مورد نیاز تنظیم سند جهت ارایه به دفتر اسناد رسمی
 حضور شخص دانشجو به همراه ضامن کارمند در دفتر خانه کپی کارت ملی و شناسنامه ضامن و دانشجو حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن (نیاز به کسر از حقوق نمی باشد) در صورتی که دانشجو  11سال کامل نداشته باشد حضور پدر دانشجو در محضر خانه الزامی است -2باز کردن حساب تجارت کارت جوان بنام شخص دانشجو (بانک تجارت)
 -0دریافت فرم تقاضای وام (پس از تکمیل مدارک فوق از اموردانشجویی آموزشکده)
 -0جهت وام ازدواج کپی صفحات اول تا چهارم سند ازدواج ،کپی کارت ملی همسر ،کپی صفحات اول و
دوم شناسنامه همسر الزم است
 -5جهت وام ضروری فاکتور خرید لوازم کمک درسی مثل لپ تاپ و چرخ خیاطی و  ...به مبلغ حد اقل
یک میلیون تومان الزم است

آدرس آموزشکده از جاده شیراز اصفهان:
دوراهی سورمق به سمت اصفهان -دو راهی اقلید  -میدان سرداران شهید -بلوار پاسداران  -میدان
قرآن  -بلوار فلسطین  -میدان امام حسین(ع)  -بلوار آزادگان  -جنب مرکز فنی و حرفه ای پسران –
آموزشکده فنی دختران اقلید

ساعت حرکت اتوبوس ترمینال کاراندیش شیراز به اقلید هر روز ساعت  23و ساعت 28
ساعت حرکت اتوبوس اقلید به شیراز از ترمینال اقلید هر روز ساعت  7صبح و 23
حرکت اتوبوس اصفهان به اقلید از ترمینال صفه ساعت 25
حرکت اتوبوس اقلید به اصفهان از ترمینال اقلید ساعت  7صبح
حرکت اتوبوس از تهران به اقلید ساعت  28و  29و 10
حرکت اتوبوس از اقلید به تهران ساعت 12
تلفن های آموزشکده با پیش شماره 072
11553103 - 11553305 - 11553515
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