
 
  
  

  

  بسمه تعالي
  

  )1396هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال زمون ورودي تحصيالت تكميلي (دورهآ
  

  علم و صنعت ايرانبه: دانشگاه 
  

  از: دانشگاه / موسسه آموزش عالي
  

                                            در رشته                 در تاريخ                                          رساند خواهر/برادر بدينوسيله به اطالع  مي     

و يـا تـا تـاريخ     التحصيل شده استفارغدر تاريخ .................................. ته از اين موسسه آموزش عالي در مقطع كارشناسي پيوسته/كارشناسي ناپيوس

و  .................... /.................... )التحصـيالن در زمـان ثبـت نـام در ايـن آزمـون      شد و معدل كل ليسانس (براي فارغ خواهديل ...................................... فارغ التحص

  باشد. مي .................... /.................... )(براي دانشجويان سال آخر در زمان ثبت نام در اين آزمون 30/11/1395واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 

 ضمناً الزم به ذكر است اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تائيد شوراي عالي انقالب فرهنگي، يـا وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و يـا وزارت          

ارزش ديگـري  سـت و فاقـد هـر گونـه     بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و اين فرم فقط براي اطالع آن موسسه آموزش عالي صادر گرديـده ا 

  باشد. مي
  

موسسه آموزش عالي دانشگاه/محل امضاء و مهر مسئول امور آموزشي   
  

 

  تذكرهاي مهم: 

نـام و شـركت در آزمـون ورودي    شدگاني كه فرد مذكور در زمـان ثبـت  التحصيلي آن دسته از پذيرفته ها و موسسات آموزش عالي محل فارغدانشگاه -1

ي اشود. الزم است معدل كل واحـده مي التحصيلغفار 31/6/96حداكثر تا تاريخ دانشجوي سال آخر تحصيلي بوده و  1396تحصيالت تكميلي سال 

  در اين فرم درج نمايند.  20تا  0محاسبه و بجاي معدل كل ليسانس بر مبناي  30/11/95گذرانده شده توسط دانشجو را تا 

التحصيل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالي به اين سازمان معرفي شده، همان معـدل فراغـت از    اي كه به عنوان فارغمعدل پذيرفته شده استثناء:

  تحصيل وي درج گردد. 

باشـند الزم اسـت مـدرك    (ازمقطع كارداني به كارشناسي) مـي التحصيل و يا دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ناپيوسته پذيرفته شدگاني كه فارغ -2

  كارداني خود را نيز به ضميمه اين برگه به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند. فراغت از تحصيل دوره 

بـه همـراه سـاير مـدارك     اند، الزم است اصل مدرك فراغت از تحصيل را التحصيل بودهنام در اين آزمون فارغسته از داوطلباني كه در زمان ثبتآن د -٣

 شد. نامي به موسسه محل تحصيل آنان نيز جلوگيري خواهد ثبت

چنانچه مغايرتي بين معدل مندرج در اين فرم و يا مدرك كارشناسي داوطلب و معدل ارائه شده بـه ايـن سـازمان كـه در ليسـت پذيرفتـه شـدگان         -۴

و موسسه محل قبولي نيز درج شده است، وجود داشته باشد، از اين آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هر گونه اعتراضي از وي سلب 

 يچگونه مساعدتي از سوي اين سازمان با وي صورت نخواهد گرفت. ه

  تاريخ : 
 شماره: 


