
  
  

  

  بسمه تعالی
  

  )1393هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال  دوره(زمون ورودي تحصیالت تکمیلی آ
  

  علم و صنعت ایراندانشگاه : به
  
  موسسه آموزش عالی/ دانشگاه : از
  

                                            در رشته                 در تاریخ                                          برادر /رساند خواهر بدینوسیله به اطالع  می     

بـراي  (شـد و معـدل کـل لیسـانس      خواهـد /التحصیل شده است ته از این موسسه آموزش عالی فارغکارشناسی ناپیوس/در مقطع کارشناسی پیوسته

براي دانشجویان سال آخر در زمان ( 31/6/1392واحدهاي گذرانده شده تا تاریخ و  .................... /.................... )التحصیالن در زمان ثبت نام در این آزمون فارغ

  . باشد می .................... /.................... )ثبت نام در این آزمون

ارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و یـا وزارت     ضمناً الزم به ذکر است اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تائید شوراي عالی انقالب فرهنگـی، یـا وز       

سـت و فاقـد هـر گونـه ارزش دیگـري      بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و این فرم فقط براي اطالع آن موسسه آموزش عالی صادر گردیـده ا 

  . باشد می
  

موسسه آموزش عالی /دانشگاهمحل امضاء و مهر مسئول امور آموزشی 
  

  : تذکرهاي مهم

نـام و شـرکت در آزمـون ورودي     شدگانی که فرد مذکور در زمان ثبـت التحصیلی آن دسته از پذیرفته  آموزش عالی محل فارغ ها و موسسات دانشگاه- 1

ي االزم است معدل کل واحده. شود می التحصیل غفار 31/6/93حداکثر تا تاریخ دانشجوي سال آخر تحصیلی بوده و  1393تحصیالت تکمیلی سال 

  . در این فرم درج نمایند 20تا  0محاسبه و بجاي معدل کل لیسانس بر مبناي  31/6/92گذرانده شده توسط دانشجو را تا 

اي که به عنوان فارغ التحصیل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالی به این سازمان معرفی شده، همان معدل فراغـت از   معدل پذیرفته شده  :استثناء

  . ج گرددتحصیل وي در

باشـند الزم اسـت مـدرك     مـی ) ازمقطع کاردانی به کارشناسی(التحصیل و یا دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته  پذیرفته شدگانی که فارغ- 2

  . فراغت از تحصیل دوره کاردانی خود را نیز به ضمیمه این برگه به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند

. به عنوان مدرك فراغت از تحصیل پذیرفته نخواهد شد 1/1/1393یالن قبل از تاریخ التحص ارائه این فرم از فارغ-٣

بـه همـراه سـایر مـدارك     اند، الزم است اصل مدرك فراغت از تحصیل را  التحصیل بوده نام در این آزمون فارغ سته از داوطلبانی که در زمان ثبتآن د-۴

. هد شدنامی به موسسه محل تحصیل آنان نیز جلوگیري خوا ثبت

چنانچه مغایرتی بین معدل مندرج در این فرم و یا مدرك کارشناسی داوطلب و معدل ارائه شده بـه ایـن سـازمان کـه در لیسـت پذیرفتـه شـدگان        -۵

و موسسه محل قبولی نیز درج شده است، وجود داشته باشد، از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هر گونه اعتراضی از وي سلب 

. هیچگونه مساعدتی از سوي این سازمان با وي صورت نخواهد گرفت

  : تاریخ 
: شماره


