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دانشگاه / موسسه آموزش عالي :  به   
 

از :  دانشگاه / موسسه آموزش عالي 

 تاريخ در      برادر /رساند خواهرمي اطالع به بدينوسيله
 زش عالي آمو موسسه اين از                                درمقطع      رشته در

 

 
 باشد.مي                                        معدل كل ليسانسو خواهدشد  /است شده فارغ التحصيل 

 

 

اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، يا وزارت علوم،  ذكر است به الزمضمناً            
 آموزش موسسه آن اطالع فقط براي فرم اينفناوري و يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بوده و  تحقيقات و

 د .باشمي ديگري ارزش و فاقد هرگونه است صادر گرديده عالي
 

عالي آموزش موسسه امورآموزشي امضاء ومهر مسوول محل
  

 
التحصيل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالي به اين سازمان معرفي شده، همان معدل اي كه به عنوان فارغشدهمعدل پذيرفته  : استثناء

 . فراغت از تحصيل وي درج گردد
 

شگاهها -١  مهم :هاي تذكر سات و دان س صيليفارغ محل عالي آموزش مو سته آن التح صيل  كه شدگاني از پذيرفته د  فردمدرك فراغت از تح
شد الزم فاقد معدل ميمذكور  ست اين فرم نيز تكميل گردد. با سته آنبراي  -٢ا كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم  شدگاني از پذيرفته د

صي شته هاي تح شجوي) اين آزمون، ١٣/٦/١٤٠٠لغايت  ١٠/٦/١٤٠٠لي اينترنتي (مورخ انتخاب ر شدهآخر  سال دان  تاريخ تاحداكثر و  شناخته 
شــدگاني كه پذيرفته -٣دفترچه شــماره يك را تكميل و ارائه نمايند.  ٧٨فرم مندرج در صــفحه  اســتالزم د،نشــومي التحصــيلفارغ ٣٠/٧/١٤٠٠

باشد باشند و مدرك آنان نيز فاقد معدل ميالتحصيل و يا دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ناپيوسته (از مقطع كارداني به كارشناسي) ميفارغ
سال آخر  شجويان  ضميمه اين برگه و يا دان صيل دوره كارداني خود را نيز به  ست مدرك فراغت از تح سي ناپيالزم ا شنا سته كار فرم مندرج در و

التحصـــيل فارغ ٣١/٤/١٤٠٠ريخ افرادي كه تا تا -٤و آنها را به دانشـــگاه محل قبولي ارائه نمايند. را نموده دفترچه راهنماي ثبت نام  ٧٨صـــفحه 
التحصــيل نام در اين آزمون فارغ آن دســته از داوطلباني كه در زمان ثبت -٥ التحصــيلي خود را ارائه نمايند.فارغ گواهي موقتبايســت مياند شــده
سه محل قبولي در زمان ثبت نام اوليه و يا حداكثر تابوده س ساير مدارك ثبت نامي به مو صل مدرك فراغت از تحصيل را به همراه  ست ا  اند، الزم ا

چنانچه  -٦. آنان نيز جلوگيري خواهد شد دوم سال تحصيلي جاري ارائه نمايند. بديهي است در غيراينصورت از ادامه تحصيل قبل از شروع نيمسال
سته  سي پيو شنا سال آخر دوره كار شجويان  شده (معدل مندرج در اين فرم، يا فرم معدل دان سته و يا مدارك يا مغايرتي بين معدل پذيرفته  ناپيو

از پذيرفته داوطلب) و معدل ارائه شده به اين سازمان كه در اطالعات پذيرفته شدگان موسسه محل قبولي نيز درج شده است، وجود داشته باشد، 
 نام به عمل خواهد آمد تا وضعيت وي بررسي شود.شده بطور موقت ثبت
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