
 

 

 نحوه گرفتن مدرک 

 :بق مراحل زیر اقدام کنیدطلطفا  ،مورد نظر خود دانشجویان گرامی برای دریافت مدرک دوره

 شوید.   amirkabir.in   وارد سایت .1

 رک را انتخاب نمایید.ازینه درخواست مداز سربرگ خدمات، گ .2

واردکردن  را به انگلیسی دقیقا طبق پاسپورت وارد کنید.. نام و نام خانوادگی کنیداطالعات شخصی و شناسنامه ای خود را تکمیل  .3

 کدملی، کدپستی، تلفن همراه و آدرس کامل الزامی می باشد.

 . و تیک بزنید مدرک خود را انتخاب نمایید واستنوع درخ .4

 :  (امکان پذیر می باشد نیز نوع مدرک برای یک دوره چهارهر درخواست نوع مدرک وجود دارد ) چهار 

 بدون ثبت در پورتال فنی و حرفه ای گواهی حضوردر دوره (الف

 و دارای مهر و امضای آموزشگاه می باشد.  از طرف آموزشگاه صادر می گردداین گواهی 

را در  موردنظر دهنده این است که شما دوره نشانیک هفته آماده می گرددو مدت و ظرف  استتومان  000/100هزینه این مدرک 

 آموزشگاه گذرانده اید. 

 )تاییدیه سازمان( بدون آزمون و ثبت در پورتال فنی و حرفه ای قابلیت استعالم از با گواهی حضوردر دوره (ب

و در پورتال سازمان فنی و حرفه ای به عنوان آموزشگاه است ی مهر و امضای و دارا از طرف آموزشگاه صادر می گردداین گواهی 

. این گواهی بیشتر برای افرادی که نیاز به را دارداستعالم و پیگیری از پورتال سازمان  یتثبت شده و قابل ،در دوره خاصگواهی حضور 

 تومان می باشد. و ظرف مدت یکماه آماده می گردد.  000/200هزینه این مدرک دارند کاربرد دارد.  خاصیگرفتن مجوز از صنف 

  (و قابل ترجمه ILOاداره کار و سازمان جهانی کار )مدرک رسمی و معتبر زیر نظر  با آزمون مدرک فنی و حرفه ای ج( 

این نوع مدرک منوط به شرکت در دو مرحله آزمون سازمان فنی و حرفه ای می باشد، که حداقل یکماه پس از درخواست مدرک، با 

روز قبل از آزمون با خود  20)تاریخ آزمون حداقل دانشجو برای هماهنگی تاریخ آزمون از طرف آموزشگاه تماس گرفته می شود. 

 دانشجو هماهنگ می شود(.

در دو مرحله آزمون، مدرک به  و پس از قبولی استتومان   000/250 و صدور مدرک هزینه شرکت در آزمون های فنی و حرفه ای

 برای متقاضی ارسال می گردد. )سازمان مدرک چاپ شده ارائه نمی دهد( PDFصورت فایل 

 انگلستان QALمدرک  (د

و عمدتا جهت مهاجرت کاربرد دارد و نیاز به گواهی حضور در دوره از طرف کشور انگلستان و به زبان انگلیسی می باشد این مدرک، 

و چنانچه دانشجو در دوره های پودمانی آموزشگاه شرکت نموده می تواند  می باشد تومان  000/480این مدرک هزینه ترجمه ندارد. 

 برای هر دوره زیرگروه پودمان به صورت جداگانه درخواست مدرک بدهد. پودمان و هم به صورت تک درس برای کل هم

 .تایپ نماییداسم دوره و مدرک مورد نظر خود را دقیق  .5

 ارسال نمایید. pdfیا  zipپروژه کالسی خود را به صورت  .6

یا هیچ پروژه و یا  و ه اندگرفتآزمون پایان دوره و درخواست نکردهی متقاضپروژه پایان دوره از  ،مربوطهدرس ه استاد کدر صورتی 

 .نماییدفایل را ارسال  آن به این نکته اشاره نمایید و pdfآزمونی برگزار نکرده اند داخل یک فایل 

 .(گرددمی  استعالم)صالحیت دانشجو جهت گرفتن مدرک از استاد مربوطه 

 شناسنامه خود را ارسال نمایید. صفحه اول  اسکن عکس پرسنلی، عکس کارت ملی و عکس .7

 ارسال نمایید.گرفته و با کیفیت مناسب  ،گوشیدوربین در صورت نداشتن اسکن مدارک، عکس مدارک را با 

 

 



 

 

 وارد صفحه پرداخت هزینه مدرک شوید و از طریق کارت بانکی هزینه را پرداخت نمایید. مرحله آخر دکمه ارسال را زده و در  .8

 .مجزا انجام دهید به صورت گرفتن مدارک مختلف تمام این مراحل رابرای  .9

برای   مدرک اطالع رسانی می شود.گرفتن توسط پیامک به دانشجو جهت مراجعه به آموزشگاه و تحویل  ، پس از آماده شدن مدرک .10

 آزمون تماس گرفته می شود. شرکت در آزمونهای فنی و حرفه ای حداقل پس از گذشت یکماه با دانشجو برای هماهنگی تاریخ 

موجود می باشد و در اختیار متقای آزمون قرار می گیرد. دانشجو باید برای  برای اکثر رشته هاآزمونهای فنی و حرفه ای  نمونه سواالت .11

 شرکت در آزمون های فنی و حرفه ای آمادگی کامل داشته و مطالعه و تمرین مناسبی داشته باشد.

از طربق واتساپ به خود را  پست شود، باید به آموزشگاه اطالع داده و آدرس دقیق و کد پستیمدرک برایش دانشجو بخواهد چنانچه  .12

 .تومان بابت هزینه پست واریز نماید 000/30ارسال نماید و مبلغ  09303979201شماره 

پس از آن تا حدود یکسال  چنانچه و ماه از اتمام دوره خود درخواست مدرک بدهد 6دانشجو فرصت دارد پس از گذشتن حداکثر  .13

. گرددو تایید صالحیت از طرف آموزشگاه می ورودی برای دریافت مدرک مشمول شرکت در آزمون  ،دانشجوی آموزشگاه نباشد

 . و نرخ نامه آن طبق جدول زیر است بودهشرکت در آزمون های آموزشگاه مشمول هزینه 

 

امیرکبیرنرخ نامه مدارک و آزمون های مجتمع آموزشی   

صدور مدارک با شرط گذراندن دوره ، خرید پکیج آموزشی یا اخذ آزمون به شرح زیر است. صدور مدارک، بدون شرکت در  آزمون یا 

 گذراندن دوره ، به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

 نوع مدرک هزینه صدور )ریال(

 مدرک داخلی بدون ثبت در پورتال 1.000.000

داخلی با ثبت در پورتال )تاییدیه(مدرک  2.000.000  

صدور( -آزمون  –مدرک فنی و حرفه ای )پورتال  2.500.000  

 Registration Numberبا کد تایید QALمدارک بین المللی  4.800.000

 

حتما باید آزمون در صورتی که متقاضی دوره خود را در یکسال گذشته در مجتمع آموزشی امیرکبیر نگذرانده باشد ، جهت درخواست مدرک 

 تمان تعیین می شود.بدهد. آزمون گیرنده )ممتحن( به تشخیص مدیر دپار

 نوع آزمون هزینه آزمون )ریال(

000/500/3  آزمون دوره های تئوری و نرم افزاری یا پروژه ای 

 )کتیا، اتوکد، اکسل ، برنامه ریزی تولید ، متره ، نقشه خوانی و...( 

 آزمون کتبی و عملی

 آزمون دوره های عملی با احتساب هزینه متریال و تجهیزات 8.000.000

)ترشکاری، فرزکاری ، قالبسازی ، جوشکاری ، لیزر، نقشه برداری ، سی ان سی )فلز، 

 چوب ، سنگ ( ، عکاسی ، اتوماسیون ، هیدرولیک و پنوماتیک و .... 

 آزمون کتبی و عملی 

 

تماس بگیرید و یا در واتساپ  09303979201مدرک به خانم واعظ مراجعه نمایید و یا با شماره در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با گرفتن 

 پیام دهید.

 

 موفق و سربلند باشید

 


