
 «اطالعیه » 

زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان 
  3131آزمون سراسری سال 

 

 الف( زمان ثبت نام :

 
 کارشناسی مهندسی تعمیر و نگهداری  و    3-31ساعت  22/6/31روز شنبه مورخ (3

 کارشناسی مهندسی هوانوردی مراقبت پرواز          
 
         کاردانی الکترونیک هواپیمایی و  3-31ساعت  31 21/6(روز یکشنبه مورخ 2

 مخابرات هواپیمایی) روزانه و شبانه(           

 
 



 

 ب( مدارک الزم جهت ثبت نام:

 
 سری کپی از کلیه صفحات شناسنامه  دو اصل و(3 

 شش قطعه 1*1(عکس 2
 سری کپی از کارت شناسایی ملی دو(اصل و 1
 یپلم متوسطه و ریزنمرات آنسری کپی از گواهی د دو(اصل و 1
 سری کپی از گواهی پیش دانشگاهی و ریزنمرات آن دو(اصل و 5
        (رسید پستی تائیدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشکاهی)مراجعه به با جه تاییدیه 6

  تحصیلی یکی از ادارات پست سراسر کشور(            

 ( پرینت کارنامه قبولی از سایت سازمان سنجش7
     افیت یا اصل برگ سبز دفترچه کارت پایان خدمت و یا معازکپی دو سری اصل و (8

 )در صورت دارا بودن( شده جهت براداران پذیرفته سربازی خدمت           

 



 ج(مدارک الزم جهت تشکیل پرونده حراستی:
 یک سری کپی از کلیه صفحات شناسنامه  (اصل و3 

 شش قطعه 1*1(عکس 2
 سری کپی از کارت شناسایی ملی (اصل و یک1
 (اصل و یک سری کپی از گواهی دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی1
      (اصل و یک سری کپی ازکارت پایان خدمت و یا معافیت جهت براداران پذیرفته 5

 شده)در صورت دارا بودن(           
 (کپی از کلیه صفحات شناسنامه پدر یا مادر6

                         

 د(مکان ثبت نام:  
هواپیمایی کشوری)مرکز  دانشکده صنعت –بلوار معراج  –فرودگاه بین المللی مهرآباد  -تهران

     کشور( آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی

 
 
 
 



 
 

 :و(شهریه
 

شبانه میبایست بابت شهریه نیمسال اول مبلغ  پذیرفته شدگان دورهکلیه 
نزد  1315772232112به حساب شماره  لریا هزار میلیون و پانصدچهار

بنام مرکز آموزش عالی  3211کد  بانک ملی شعبه فرودگاه مهرآباد
) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر هوانوردی و فرودگاهی کشور

 واریز و فیش بانگی آن را به همراه سایر مدارک تحویل نمایند. کشور(
                   

 خدمات آموزشی                                                                                                             
                   38/6/31 


