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  سمه تعاليب                    
    (توسط دانشگاه)   -----------------شماره       

  (توسط دانشگاه) -------------------تاريخ
  

مخصوص اعالم میانگین معدل تعداد واحدھای گذرانده دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی فرم 
  عالی مراكز آموزش ودانشگاھھا 

  ١٤٠٠سال  كارشناسي ارشدمتقاضي شركت در آزمون 
  
  

  -----------------------آموزشي دانشگاه / موسسه آموزش عالی محترم معاون / مدير :به 
  

   متولد سال: --------------------------، كدملي: --------------------به شماره شناسنامه:  ، -------------------------اینجانب  
تا  -------------------رشته  ١٤٠٠سال  كارشناسي ارشد مقطعتقاضي شركت در آزمون م  -----------------فرزند ، ١٣/    /

 --------------گرايش  --------------رشته شبانه  □/روزانه □دوره كارشناسي  مقطعدر  □ ٣١/٦/١٤٠٠ یا   ٢٩/١٢/٩٩ □  تاريخ
   .خواھم شد التحصیلفارغ تا كنون، ------با تعداد واحدھاي گذارنده 

و ارائه به   ١٤٠٠، جھت درج در فرم ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد خواھشمندم دستور فرمايید نسبت به تایید مراتب
  اقدام الزم بعمل آيد.   ١٤٠٠دانشگاه محل قبولی در صورت پذیرش در  آزمون کارشناسی ارشد 

  ) ٠٩                     (شماره تلفن ھمراه   
  تاریخ -امضاء داوطلب -نام ونام خانوادگي

  قسمت اول: توسط داوطلب تکمیل شود

  .قسمت دوم: توسط دانشگاه تکمیل شود
  :بدينوسیله اعالم مي دارد

 ،١٣/  /     متولد سال: -----------------------كدملي: --------------به شماره شناسنامه:  ------------------------خانم /آقاي
 ٣١/٦/١٤٠٠□  // ٢٩/١٢/٩٩ □حداكثر تا تاريخ -----------تقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد رشته ،م-------------فرزند 

تعداد  خواھد شد. فارغ التحصیل شبانه □روزانه / □دوره ---------------گرايش ----------------كارشناسي رشته  مقطعدر ، 
-------------------به حروف  -----------٢٠تا  ٠بر مبنای  و معدل كل واحدھاي گذرانده ------- واحدھاي گذارنده نامبرده تاكنون

  ي باشد. م-----
فاقدھر گونه اعتبار ديگروارزش ترجمه  ه وشدصادر و ارائه به دانشگاه در صورت قبولی  مركزگواھي صرفا" جھت اطالع آن  اين
  باشد.مي

  معاون / مدير امور آموزشي
  یا موسسه آموزش عالی دانشگاه 

  امضا -مھر-نام و نام خانوادگی
  
  

  ات: تذكر
  شود.ھرگونه قلم خوردگي و يا الك گرفتگي  موجب بي اعتبار شدن این گواھي مي-١
 بایست ممھور به مھر دانشگاه يا موسسه مربوطه باشد. فرم فاقد مھر یا مھر غیر واضح، بی اعتبار خواھد بود.این فرم می-٢
را پیش از ثبت نام در آزمون ، نسخه از این فرم  ٢شود،التحصیل میفارغ  ٣١/٦/١٤٠٠//   ٢٩/١٢/٩٩الزم است دانشجوی سال آخر که حداکثر تا تاریخ -٣

ب ناشی از عدم مسئولیت عواق استتھیه نموده و قسمت اول فرم را تکمیل و پس از امضا، به حوزه معاونت آموزشی محل تحصیل خود ارائه دھد. بدیھی 
فرد خاطی طبق  دریافت این فرم ، یا مغایرت در معدل مندرج در فرم ثبت نام آزمون به عھده داوطلب بوده و در صورت قبولی در آزمون، ضمن لغو قبولی، با

   مقررات و ضوابط برخورد خواھد شد.
قسمت دوم که مربوط به دانشگاه یا موسسه را دریافت و پس از تکمیل  بایست ھردو فرم تکمیل شدهمی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی-٤

   نگھداری شود. ، در دانشگاهنسخه دوم در پرونده داوطلب جھت ارائه در مواقع لزوم،یک نسخه به داوطلب عودت داده شده و باشدمی
ت خود در دانشجوی سال آخر، الزم است این فرم تایید شده را در نزد خود نگه داشته و در صورت قبولی، به دانشگاه محل پذیرش به منظور تایید وضعی -٥

   ت در معدل سبب لغو قبولی فرد خواھد شد.رتاکید می شود مغایزمان ثبت نام، تحویل دھد. 
تواند نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کند. بدیھی است می ویرایششود، در مرحله التحصیل میفارغ ٢٠/٤/٩٩دانشجوی سال آخر که تا تاریخ -٦

   تکمیل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.قبل از ویرایش بایست برای این تغییر، مجدداً این فرم را می
بر اساس  تواندنسبت به ویرایش معدل خودشود،در مرحله دریافت کارت میمیالتحصیل فارغ ٣١/٦/٩٩تا تاریخ  و ٢٠/٤/٩٩تاریخ  دانشجوی سال آخر که-٧

    بایست مجدداً این فرم را قبل ازویرایش تکمیل نموده و مراحل مذکور را کامل کند.  اقدام کند. بدیھی است برای این تغییر، می ،واحدھای گذرانده
  


