
 تعالی بسمه
  متقاضیان درخواست فرم

 97- 98 ارشد کارشناسی مقطع در آزمون بدون پذیرش
 ندارد ناقص پروندههاي بررسی قبال در مسئولیتی دانشگاه. است الزامی درخواست این هاي قسمت کلیه تکمیل

 
ــب ــد..................................  اینجانــ ــد.........................  فرزنــ ــا 13......./......./......... متولــ ــد بــ ــی کــ  ملــ

 و..........................  کـل  معـدل  با............................................  شناسنامه شماره و................................................... 
 گـرایش  و...................................  رشـته  در تحصیلی نیمسال.........................  طی گذرانده واحد........................... 

 و شـد  خـواهم / ام شـده  ام آموختـه  دانش.......................... ............................. دانشگاه از....................................... 
 .  نمایم می تعهد و تأیید را زیر موارد

 

 محل الصاق عکس 

 
 بعهـده  ارسـالی  اطالعات صحت مسئولیت و دادم پاسخ صداقت و دقت با را پیوست فرمهاي و درخواست این در شده مطرح سؤاالت تمام اینجانب •

 . است اینجانب
 مهلت در نمرات ارسال با تا نموده شرکت) کارشناسی مقطع( استاد به معرفی پروژه عملی، تئوري، آزمونهاي کلیه در تسهیالت این از استفاده براي •

 . ندارد اینجانب پذیرش قبال در مسئولیتی هیچ مراغه دانشگاه نمرات ارسال در تأخیر هرگونه صورت در. باشد مقدور کل معدل محاسبه امکان قانونی
 . باشد نمی اینجانب قطعی پذیرش منزله به اولیه پذیرش و دانشگاه به مدارك ارسال •
 . شد نخواهد داده عودت اینجانب به پرداختی مبلغ و شده ارسال مدارك وجه هیچ به •
 بـا  تمـاس  خصـوص  در مسـئولیتی  و نـدارد  را قـانونی  مهلت از پس شده ارسال و ناقص هاي پرونده بررسی به نسبت تعهدي هیچمراغه  دانشگاه •

 .ندارد را خود پرونده تکمیل جهت اینجانب
 : ................................................خانوادگی نام و نام

 : .................................................................... امضاء
 1397: ..../ ..../ تاریخ 

 
 درخشان استعدادهاي هدایت دفتر به شده ارسال مدارك

 
  شناسنامه تصویر □
 ) رو و پشت( ملی کارت تصویر □
 ) کارشناسی مقطع در تحصیل شروع از( تحصیلی کامل کارنامه □
 : ........................................... تاریخ و: .......................................................... شماره به ریال 500000 مبلغ به واریزي فیش □
 الصاقی به فرمها شده نویسی پشت عکس قطعه دو □
  درخواست فرم □
  آموزشی اطالعات فرم □
 
 

 : ................................................خانوادگی نام و نام
 : .................................................................... امضاء

 1397: ..../ ..../ تاریخ
  
 

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

 ...........: ............................تاریخ



 تعالی بسمه
  آموزشی اطالعات تایید فرم

 97- 98 ارشد کارشناسی مقطع در آزمون بدون پذیرش
 مسئولیتی دانشگاه و است اعتبار فاقد تحصیل محل دانشگاه کل آموزش تایید بدون شده تکمیل فرم. است الزامی فرم این هاي قسمت کلیه تکمیل

 . ندارد ناقص پروندههاي بررسی قبال در
 اي شناسنامه مشخصات

 □ مرد □ زن:  جنسیت:..................... پدر نام:........................................... خانوادگی نام: ..................................  نام
 سریال: ............................................ شناسنامه شماره: ................................. ملی کد 13: ......./......./.........تولد تاریخ

ــنامه ــل: ............................. شناس ــدور مح ــل: ....................... ص ــد مح ــتان تول ــتان.......... : ..............اس : شهرس
 پســت: ................................................ ثابــت: ................................................ همــراه تمــاس شــماره.................... 

ــی ــل( الکترونیکــ ــل آدرس): ........................................................................................ ایمیــ ــکونت محــ : ســ
.................................................................................................................................................... ........................... 

 محل الصاق عکس 

 
 :شود تکمیل داوطلب توسط
 ) اولویت چهار حداکثر( تقاضا مورد گرایش و رشته

...............................................  گرایش......................................  رشته) 2................................................ ( گرایش............................................  رشته) 1(
.............................................  یشگرا........................................  رشته) 4................................................ ( گرایش............................................  رشته) 3(

.  ببرید نام را گرایش و رشته دانشگاهها، نام است مثبت پاسخ چنانچه □ خیر □ بلی اید؟ بوده دانشگاه ها سایر آزمون بدون پذیرش متقاضی آیا
.......................................................................................................................................................................................................... ..................................... 

 اطـالع  همچنـین . نمـایم  می تعهد را آنها صحت و دادم پاسخ صداقت و دقت با فرم این در شده مطرح سؤاالت تمام به...............................  اینجانب
 .  شد نخواهد داده عودت پرداختی مبلغ و شده ارسال مدارك و باشد نمی قطعی پذیرش منزله به اولیه پذیرش و دانشگاه به مدارك ارسال که دارم

 
 ..................................  امضاء 1397: ..../ ..../ تاریخ

 
 .شود تأیید تحصیل محل عالی آموزش موسسه/  دانشگاه توسط

  پیوسته کارشناسی مقطع تحصیلی مشخصات
: ................................................................................................... تحصیل محل دانشگاه آدرس: ............................................. تحصیل محل دانشگاه نام
........................... : ............گرایش: ......................................... تحصیلی رشته نام: ...............................  دانشجویی شماره □ شبانه □ روزانه: دوره نوع

 )  1397/06/31 حداکثر( 13: ......./........./........التحصیلی فارغ) احتمالی( تاریخ   13: ......./........./.........تحصیل به شروع تاریخ
 : ...............................................) حروف به(   : ) ........./ .........  تابستان ترم احتساب بدون( ششم نیمسال پایان تا معدل
 : ...............................................)حروف به(  ): ........................................... تابستان ترم احتساب بدون( ششم نیمسال پایان تا رتبه

 : ...............................................)حروف به( ) : .................. تابستان ترم احتساب بدون( ششم نیمسال پایان تا گذرانده واحدهاي تعداد
 : ............................................................) حروف به(  : .................. التحصیلی فارغ رشته ورودي نفرات تعداد
 نیمسال 8حداکثر ..............) ..: ............................................حروف به( : .................. التحصیلی فارغ) احتمالی( نیمسالهاي تعداد

 
 

 عالی آموزش موسسه/  دانشگاه آموزشی امور مدیر
 امضا و مهر ، خانوادگی،تاریخ نام و نام


