
 

  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  دالیلی  به  که  شدگانی پذیرفتهبراي آندسته از و معدل نمونه فرم مدرك کارشناسی 

 1398سال  درآزمون ورودي دوره هاي کارشناسی ارشد ناپیوسته باشند نمی)  لیسانس( کارشناسی

 

 

 

 2فرم معدل  
 

 

موسسه آموزش عالی / دانشگاه  :   به   

 

موسسه آموزش عالی / دانشگاه :  از   

 

 

  تاریخ در      برادر /رساند خواهر می  اطالع  به  بدینوسیله

 زش عالی آمو  موسسه  این از                                  درمقطع       رشته در
 

 

 .باشد می                                        معدل کل لیسانسو خواهدشد /  است  شده  فارغ التحصیل 
 

 

اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید شوراي عالی انقالب فرهنگی، یا وزارت علوم،   ذکر است  به  الزمضمناً            

  آموزش  موسسه  آن  اطالع  فقط براي  فرم  اینفناوري و یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بوده و  تحقیقات و

 .د باش می  دیگري  ارزش  و فاقد هرگونه  است  صادر گردیده  عالی

 

 عالی  آموزش  موسسه  امورآموزشی  امضاء ومهر مسوول  محل
  

 

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

 . فراغت از تحصیل وي درج گردد

 
 

 فـرد مـدرك فراغـت از تحصـیل      که  شدگانی  از پذیرفته  دسته  آن  التحصیلی  فارغ  محل  عالی  آموزش  موسسات و دانشگاههاـ 1  :مهم هاي  تذکر

که در زمان اعالم نتایج اولیـه و تکمیـل فـرم      شدگانی  از پذیرفته  دسته  آنبراي  -2. است این فرم نیز تکمیل گرددباشد الزم  فاقد معدل میمذکور 

 31/6/98  تـاریخ  تاحداکثر و   شناخته شدهآخر  سال  دانشجوياین آزمون، ) 25/4/98لغایت  19/4/98مورخ (لی اینترنتی انتخاب رشته هاي تحصی

التحصـیل و یـا    شدگانی که فارغ ـ پذیرفته3. دفترچه شماره یک را تکمیل و ارائه نمایند 43فرم مندرج در صفحه   است الزم د،نشو می  التحصیل فارغ

باشـد الزم اسـت مـدرك     باشند و مدرك آنان نیز فاقد معدل می می) از مقطع کاردانی به کارشناسی(دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته 

دفترچـه   43فـرم منـدرج در صـفحه    کارشناسی ناپیوسته ین برگه و یا دانشجویان سال آخر فراغت از تحصیل دوره کاردانی خود را نیز به ضمیمه ا

التحصـیلی   فـارغ  بایست مدرك می 1/1/98التحصیالن قبل از تاریخ فارغ  -4. و آنها را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایندرا نموده راهنماي ثبت نام 

اند، الزم است اصل مدرك فراغت از تحصـیل را   نام در این آزمون فارغ التحصیل بوده ی که در زمان ثبتآن دسته از داوطلبان -5. خود را ارائه نمایند

دوم سال تحصیلی جـاري ارائـه    به همراه سایر مدارك ثبت نامی به موسسه محل قبولی در زمان ثبت نام اولیه و یا حداکثر تا قبل از شروع نیمسال

معدل منـدرج در  (چنانچه مغایرتی بین معدل پذیرفته شده  -6. ز ادامه تحصیل آنان نیز جلوگیري خواهد شدبدیهی است در غیراینصورت ا. نمایند

و معدل ارائـه شـده بـه ایـن سـازمان کـه در       ) ناپیوسته و یا مدارك داوطلبيـا�این فرم، یا فرم معدل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پیوسته 

نام به عمـل خواهـد آمـد تـا      قبولی نیز درج شده است، وجود داشته باشد، از پذیرفته شده بطور موقت ثبتاطالعات پذیرفته شدگان موسسه محل 

 .وضعیت وي بررسی شود
 

 

 

     کارشناسی پیوسته           

  کارشناسی ناپیوسته           

 بسمه تعالی 

:تاریخ   

: شماره   

یحیحاعشار      صحیح

 


