
 (براي دانشجويان سال آخر)فرم مخصوص معدل       1399هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال نام و شركت در آزمون وروي دورهدفترچه راهنماي ثبت

   44صفحه   

  محل درج شماره پرونده

              

  

  هاي كارشناسي متقاضيتعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره ميانگينفرم مخصوص 

  1399هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال شركت در آزمون ورودي دوره

  

  باسمه تعالي

                    
  1398تاريخ:           /         /                

  .............................................................شماره:                           

  

  .................................................. به شماره شناسنامه: ...................................... فرزند: ................................................................... خانوادگي:نام و نام  :دانشجواز:

  ................................ در سال تحصيلي: .................................................................................................: رشتهورودي  ..................... متولد سال:                    

  ............................................................................................ معاونت محترم آموزشي دانشگاه / مؤسسه آموزش عاليبه: 

  با سالم و احترام     

 1399سال  هاي كارشناسي ارشد ناپيوستهورودي دورهآزمون در اينجانب خواهشمند است مقرر فرمايند، با توجه به اينكه     

باشم، ميانگين مي ......................................................................................................................................متقاضي شركت در رشته امتحاني نام نموده و ثبت

جهت اعالم به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي  30/11/1398      يا و   1398/6/31 واحدهاي گذرانده اينجانب را تا تاريخ

  نماييد. 

  خانوادگي و امضاي دانشجو:نام، نام   

  

  1398/       /          تاريخ تكميل فرم:

  

  

   .............................................به شماره شناسنامه  .................................فرزند  .............................................................شود كه خانم/آقاي وسيله تأييد ميبدين

  بوده و ميانگين واحدهاي  ............................................................ ........... ................................................................................دانشجوي سال آخر رشته    13متولد سال         

  اعشار     صحيح                                                                                                                                                          

  و به حروف                                         20  تا 0در اين دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالي، برمبناي  30/11/1398       يا  و  1398/6/31 تا تاريخ گذرانده ايشان
   

  واحد درسي گذرانيده است.  باشد. ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق                   مي

    

  معاون آموزشي                          

  دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي                                                                                                                   

  تذكرات:
ضمن درج كامل مشخصـات خـود و    1399سال اي كارشناسي ارشد ناپيوسته هدورهدانشجويان سال آخر دوره كارشناسي متقاضي شركت در آزمون ورودي  -1

، اين فرم را در دو نسخه »الف«)، در قسمت شودرقمي به داوطلب داده مي 16گيري ره كدو به همراه  نامثبتپايان  رقمي كه پس از 7شماره پرونده ( شماره
التحصيلي خود ارائه نمايد. بديهي است آن دسته از داوطلباني كه نسبت به دريافت اين فرم اقدام ننموده و معدل خـود را  به حوزه معاونت آموزشي محل فارغ

شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنان لغو و بـا آنـان   در رديف پذيرفته در صورتي كه نمايند، اعالم، اشتباه در مراحل مختلف به سازمان سنجش آموزش كشور
  مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.

آن را تكميل، تأييد و پس از مهر و امضـاي معـاون   » ب«ها و مؤسسات آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور، قسمت دانشگاه -2
ثبت و يك نسخه از اين فرم را تحويل داوطلب و نسخه دوم را در پرونده دانشجو بايگاني نمايند، تا در صورت هرگونـه اسـتعالم در خصـوص    آموزشي، آن را 

  وضعيت معدل داوطلب، دانشگاه بتواند بر اساس اين مدرك بررسي و پاسخ الزم را ارائه نمايد.
ز دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگه داشته تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائـه نماينـد.   دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي، الزم است پس ا - 3

التحصيلي آنها مالك نبوده و با همـين معـدل (ميـانگين منـدرج در     شوند، معدل فارغالتحصيل مينام در اين آزمون فارغضمناً آن دسته از داوطلباني كه پس از ثبت
  نام بعمل خواهد آمد. هرگونه اعالم تغيير معدل براي اين دسته از داوطلبان مغايرت محسوب شده و طبق ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.آنان ثبتاين فرم) از 

شركت در دريافت كارت  هشوند، در مرحلالتحصيل ميدر دوره كارشناسي فارغ 31/6/99و يا  30/11/98آن دسته از دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا  -4
) و يا ميانگين نمـرات واحـدهاي درسـي گذرانـده شـده      30/11/98التحصيالن التحصيلي (براي فارغتوانند نسبت به ويرايش و يا درج معدل فارغ، ميآزمون

  اقدام نمايند. 30/11/1398) خود تا تاريخ 31/6/99التحصيالن تا تاريخ (براي فارغ


