
بسمه تعالی

دانشجو بر اساس سوابق تحصیلیذبجاطالعیه مهم 
مؤسسه آموزش عالی عالمه امینی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوري06/1395/ 29مورخ 2/137353بر اساس بخشنامه شماره

ذیل که تعداد هايرشتهانش مقاطع کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی فنی و حرفه اي و کار و ددر بابلسر–بهنمیر
0دانشجو می پذیرد بر اساس سوابق تحصیلیدارد ظرفیت خالیي محدود 

الزم . به واحد پذیرش و ثبت نام مؤسسه مراجعه نمایندداوطلبان میتوانند به همراه مدارك مشخص شده در این اطالعیه جهت ثبت نام 
.مراجعه نمایندزودتراولویت با کسانی است شرایط معدل بهتري داشته و ، ه دبه ذکر است با توجه به محدودیت ظرفیتهاي باقی مان

کاردانی و و متقاضی پذیرش در مقاطع کارشناسی پیوسته15/11/95مدارك الزم براي ثبت نام از دارندگان مدرك پیش دانشگاهی با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر 
ناپیوسته

:نظام جدید

هاي مورد نیازتعداد کپییازعنوان مدارك مورد ن
برادرانخواهران

12اصل شناسنامه عکسدار و فتوکپی از تمام صفحات آن-1
13اصل کارت ملی و فتوکپی آن-2
-پشت نویسی شده4×3شش قطعه عکس -3
13آندانشگاهی و فتوکپی دانشگاهی یا گواهی موقت پایان دوره پیشاصل گواهینامه پایان دوره پیش-4
12پایان تحصیالت متوسطه و یا گواهی موقت پایان تحصیالت متوسطه و فتوکپی آنگواهی اصل -5

13اصل ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی و فتوکپی آن-6
12اصل ریز نمرات دوره سه ساله متوسطه-7

:نظام قدیم
هاي مورد نیازتعداد کپی:عنوان مدارك مورد نیاز

برادرانرانخواه
12اصل شناسنامه عکسدار و فتوکپی از تمام صفحات آن-1
23اصل کارت ملی و فتوکپی آن-2
--4×3شش قطعه عکس -3
23اصل دیپلم یا گواهی دیپلم که توسط اداره آموزش و پرورش تأیید شده باشد و فتوکپی آن-4
23اصل ریز نمرات چهارساله متوسطه و فتوکپی آن-5
متقاضی پذیرش در مقطع کارشناسی ناپیوسته 15/11/95مدارك الزم براي ثبت نام از دارندگان مدرك کاردانی با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر •

هاي مورد نیازتعداد کپی:عنوان مدارك مورد نیاز
دانشجوي خواهراندانشجوي 

برادران
12صفحات آناصل شناسنامه عکسدار و فتوکپی از تمام -1
12اصل کارت ملی و فتوکپی آن-2
--4×3شش قطعه عکس -3
12اصل یا گواهی موقت مدرك کاردانی و یا برگه لغو معافیت تحصیلی دوره کاردانی-4
12اصل ریز نمرات دوره کاردانی و فتوکپی آن-5

و متقاضی پذیرش در مقطع کاردانی 15/11/95اي و کارودانش با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر مدارك الزم براي ثبت نام از دارندگان مدرك دیپلم هنرستان، فنی و حرفه
پیوسته 

:فنی و حرفه اي نظام جدید و کارو دانش 
هاي مورد نیازتعداد کپی:عنوان مدارك مورد نیاز

برادرانخواهران
12دار و فتوکپی از تمام صفحات آناصل شناسنامه عکس-1
23اصل کارت ملی و فتوکپی آن-2



:مؤسسه آموزش عالی عالمه امینیرشته مقطع هاي موجود در 

.مراجعه نمایندواحد پذیرش و ثبت نام مؤسسه به12/8/95لغایت 12/7/95از تاریخ متقاضیان ثبت نام میتوانند

01109114141959- 35750810-15: اطالعات بیشتر

تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی و

--هپشت نویسی شد4×3شش قطعه عکس -3
اصل گواهینامه یا گواهی موقت پایان تحصیالت متوسطه متناسب با رشته قبولی و با حداکثر تاریخ دانش -4

و فتوکپی آن31/06/95آموختگی
23

23اصل ریز نمرات دوره سه ساله متوسطه و فتوکپی آن-5

:اي نظام قدیمفنی و حرفه
هاي مورد نیازتعداد کپی:عنوان مدارك مورد نیاز

برادرانخواهران
12دار و فتوکپی از تمام صفحات آناصل شناسنامه عکس-1
23اصل کارت ملی و فتوکپی آن-2
--هپشت نویسی شد4×3شش قطعه عکس -3
23اصل دیپلم یا گواهی دیپلم که توسط اداره آموزش و پرورش تأیید شده باشد و فتوکپی آن-4
22اصل ریزنمرات دوره چهارساله متوسطه و فتوکپی آن-5

کاردانی کاردانی  فنی و حرفه ايکارشناسی ناپیوستهکارشناسی
مدیریت بازرگانی)برق صنعتی(تکنیک الکترومهندسی مخابراتمهندسی برق

مهندسی برقحسابداري
تاسیسات (الکتروتکنیک 

)الکتریکی
حسابداري

مدیریت صنعتی)مخابرات دریایی(الکترونیک )نرم افزار( مهندسی کامپیوتر)نرم افزار(مهندسی کامپیوتر
)ارتباط داده ها( مخابرات )الکترونیک عمومی(الکترونیکمهندسی معماريعلوم اجتماعی

نرم افزار- کامپیوترمهندسی مکانیک خودرومعماريمهندسی 
مکانیک خودروحسابداريروانشناسی

معماري- نقشه کشی معماري مدیریت بازرگانی
نقشه برداريمدیریت بیمه

مدیریت صنعتی
نقشه کشی (نقشه کشی عمومی

)و طراحی صنعتی
حسابداري و بازرگانی

گرافیک


