تاريخ :

بسمه تعالي

فرم شماره 1

شماره :

فرم تاييد فارغالتحصيالن رتبه اول دوره كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري به منظور معرفي آنان براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد در اجراي مفاد «آييننامه پذيرش
با آزمون استعدادهاي درخشان در دورههاي كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) به شماره  21/77897مورخ 1393/5/5
شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فنّاوري» پذيرفته شده در آزمون ورودي مقطع كارشناسي
ارشد ناپيوسته سال 1400
دانشگاه

به :
از :

موسسه آموزش عالي
دانشگاه
موسسه آموزش عالي

بدينوسيله گواهي ميشود كه خانم/آقاي
در تاريخ

متولد سال :

مشغول به تحصيل گرديده و با گذراندن تعداد

در رشته تحصيلي

به شمارهشناسنامه :
واحددر

نيمسال درتاريخ

در مقطع كارشناسي (ليسانس) از اين موسسه آموزش عالي با احراز رتبه اول

فارغالتحصيل شده است.
اعشار صحيح
معدل كل نامبرده بر مبناي  0تا 20

الزم بهذكراستاينفرمفقط براياطالعآن

ميباشد.
دانشگاه
موسسه آموزش عالي

صادر گرديده و فاقد هرگونهارزشديگري است

محل امضاءومهرمعاون آموزشي

نمونه فرم مدرك كارشناسي و معدل براي آندسته از پذيرفتهشدگاني كه به داليلي قادر به ارائه اصل مدرك
كارشناسي (ليسانس) نميباشند درآزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

بسمه تعالي

فرم شماره2

تاريخ :
شماره :

به  :دانشگاه  /موسسه آموزش عالي
از  :دانشگاه  /موسسه آموزش عالي

بدينوسيله به اطالع ميرساند خواهر /برادر
در رشته

در تاريخ
درمقطع كارشناسي پيوسته
كارشناسي ناپيوسته

فارغ التحصيل شده است /خواهدشد و معدل كل ليسانس

اعشار

صحيح

از اين موسسه آموزش عالي

ميباشد.

ضمن ًا الزم به ذكر است اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي ،يا وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي بوده و اين فرم فقط براي اطالع آن موسسه آموزش
عالي صادر گرديده است و فاقد هرگونه ارزش ديگري ميباشد .

محل امضاء ومهر مسوول امورآموزشي موسسه آموزش عالي

استثناء  :معدل پذيرفتهشدهاي كه به عنوان فارغ التحصيل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالي به اين سازمان معرفي شده ،همان معدل
فراغت از تحصيل وي درج گردد.
تذكرهاي مهم  -1 :دان شگاهها و مو س سات آموزش عالي محل فارغالتح صيلي آن د سته از پذيرفته شدگاني كه مدرك فراغت از تح صيل فرد
مذكور فاقد معدل ميبا شد الزم ا ست اين فرم نيز تكميل گردد -2 .براي آن د سته از پذيرفته شدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم
انتخاب ر شته هاي تح صيلي اينترنتي (مورخ  1400/6/10لغايت  )1400/6/13اين آزمون ،دان شجوي سال آخر شناخته شده و حداكثر تا تاريخ
 1400/7/30فارغالتحصيييل ميشييوند ،الزماسييت فرم مندرج در صييهحه  78دفترچه شييماره ير را تكميل و ارا ه نمايند -3 .پذيرفتهشييدگاني كه
فارغ التحصيل و يا دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ناپيوسته (از مقطع كارداني به كارشناسي) ميباشند و مدرك آنان نيز فاقد معدل ميباشد
الزم ا ست مدرك فراغت از تح صيل دوره كارداني خود را نيز به ضميمه اين برگه و يا دان شجويان سال آخر كار شنا سي ناپيو سته فرم مندرج در
صيييهحه  78دفترچه راهنماي ثبت نام را نموده و آنها را به دانشيييگاه محل قبولي ارا ه نمايند -4 .افرادي كه تا تاريخ  1400/4/31فارغالتحصييييل
شييدهاند ميبايسييت گواهي موقت فارغالتحصيييلي خود را ارا ه نمايند -5 .آن دسييته از داوبلباني كه در زمان ثبتنام در اين آزمون فارغ التحصيييل
بوده اند ،الزم ا ست ا صل مدرك فراغت از تح صيل را به همراه ساير مدارك ثبت نامي به مو س سه محل قبولي در زمان ثبت نام اوليه و يا حداكثر تا
قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ارا ه نمايند .بديهي است در غيراينصورت از ادامه تحصيل آنان نيز جلوگيري خواهد شد -6 .چنانچه
مغايرتي بين معدل پذيرفته شده (معدل مندرج در اين فرم ،يا فرم معدل دان شجويان سال آخر دوره كار شنا سي پيو سته يا ناپيو سته و يا مدارك
داوبلب) و معدل ارا ه شده به اين سازمان كه در ابالعات پذيرفته شدگان موسسه محل قبولي نيز درج شده است ،وجود داشته باشد ،از پذيرفته
شده بطور موقت ثبتنام به عمل خواهد آمد تا وضعيت وي بررسي شود.

فرم شماره3

فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخر دوره كارشناسي (دانشجويان سال آخر كه

تا تاريخ  1400/7/30فارغالتحصيل ميشوند) پذيرفته شده در آزمون ورودي
دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

رياست محترم
اينجانب :
فرزند:

دانشگاه
موسسه آموزش عالي

متولد سال :

به شماره شناسنامه:

پذيرفته شده در رشته :

صادره از:
آزمون ورودي دوره كارشناسي

ارشد ناپيوسته سال  ،1400بدينوسيله اعالم ميدارد كه دانشجوي سال آخر بودهام و حداكثر تا تاريخ  1400/7/30بطور
كامل فارغالتحصيل خواهم شد و تعهد مينمايم كه گواهي فراغت از تحصيل خود را كه مورد تاييد شوراي عالي انقالب
فرهنگي ،يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ميباشد را حداكثر تا 1400/9/30
از موسسه آموزش عالي محلفارغالتحصيلي اخذ و به اداره كل آموزش اين موسسه آموزش عالي تحويل و رسيد اخذ نمايم.
ضمنـاً اعـالم مـينمـايـم كـه تعـداد واحدهـاي گـذرانـده شـده اينجانب تا  99/11/30جمعاً به تعداد
معدل كل واحدهاي مذكور برمبناي 0تا  20اعشار صحيح

واحد و

ميباشد.

بديهي است چنانچه تا تاريخ  1400/9/30گواهي فراغت از تحصيل خود را كه مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي،
يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مي باشد( ،مبني بر فارغالتحصيل شدن تا
 1400/7/30و تعداد كل واحدها و معدل درج شده در اين برگ) را به اداره كل آموزش اين موسسه آموزش عالي تحويل
ننمايم ،قبولي اينجانب«كان لم يكن» تلقي گردد و حقهيچگونه اعتراضي ندارم.

نام و نام خانوادگي داوطلب:
تاريخ تكميل:
محل امضاء:

فرم شماره 4
«برگتقاضانامهبرايبهرهمنديازمزايايآموزشرايگاندردانشگاههاوموسساتآموزشعالي كشور»
براي پذيرفته شدگان دوره روزانه در آزمون ورودي
دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

رياست محترم

دانشگاه
موسسه آموزش عالي

اينجانب :
صادره از:

متولد سال :
فرزند:

به شماره شناسنامه:

پذيرفته شده در رشته :

آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  1400كه با اطالع كامل از اليحه قانوني
اصالح مواد هفت و هشت قانون تامين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني كه در
جلسه مورخ  59/3/12شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران بهتصويب رسيده است و قبول
تكاليف و وظايف خود ،عالقهمند هستم در طول تحصيل دوره كارشناسي ارشد از مزاياي
آموزش رايگان طبق قانون مذكور استفاده نموده و تعهد مينمايم كه برابر مدت استفاده از
تحصيالت رايگان در صورت نياز در هر موسسهاي كه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مقرر
نمود ،خدمت نمايم.
خواهشمند است دستور فرمائيد نام اينجانب را طبق مقررات ثبتنمايند.

امضاء دانشجو:
تاريخ:

باسمه تعالي

فرم شماره 5

فرم مغايرت عكس داوطلب با چهره عكس الصاق شده بر روي فرم اطالعات قبولي در آزمون ورودي دورههاي
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400
(اين فرم ميبايست توسط شخص دانشجو تكميل گردد)

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

سال تولد:

شماره شناسنامه:

كد ملي:

شماره داوطلبي:

اظهارات داوطلب:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

نشاني:
................................................................................................................................................................................................................................................................
تلفن تماس.................................................................... :

امضاي داوطلب:

اثر انگشت داوطلب:

اين فرم الزم است پس از تكميل و امضاي داوطلب ،به همراه يك قطعه عكس ارائه شده در زمان ثبت نام رسماً به منظور بررسي به اين سازمان ارسال گردد.

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل 512 1400

