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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  
  

  
است  به  الزمضمناً              علوم،   ذكر  وزارت  يا  فرهنگي،  انقالب  عالي  شوراي  تاييد  مورد  نامبرده  تحصيل  به  اشتغال 

 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   ل ئو مس مهر    و  امضاء   محل 

  

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

  . شودفراغت از تحصيل وي درج 
 
 

  
 فـردمدرك فراغـت از تحصـيل    كه  شدگاني  از پذيرفته  دسته  آن  التحصيليفارغ  محل  عالي  آموزش  موسسات  و  دانشگاهها  - 1   مهم :هاي  تذكر
كه در زمان اعالم نتايج اوليـه و تكميـل فـرم   شدگاني  از پذيرفته  دسته  آنبراي    - 2.  شوداست اين فرم نيز تكميل  باشد الزم  فاقد معدل ميمذكور  

 تـاريخ  تـاحـداكثر  و    شـناخته شـدهآخـر    سـال  دانشـجوي ) اين آزمون،  6/4/1401لغايت    1/4/1401انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي (مورخ  
شـدگاني كـه پذيرفته  - 3دفترچه شـماره يـك را تكميـل و ارائـه نماينـد.    79فرم مندرج در صفحه    استالزم  د،نشومي  التحصيلفارغ  31/6/1401
باشـد باشند و مدرك آنان نيز فاقد معـدل ميي ناپيوسته (از مقطع كارداني به كارشناسي) ميالتحصيل و يا دانشجوي سال آخر دوره كارشناسفارغ

فـرم منـدرج در كارشناسـي ناپيوسـته  الزم است مدرك فراغت از تحصيل دوره كارداني خود را نيز به ضميمه اين برگه و يا دانشجويان سال آخـر  
بايسـت مي 1/1/1401التحصيالن قبل از تاريخ فارغ    - 4و آنها را به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.  را نموده  دفترچه راهنماي ثبت نام    79صفحه  
انـد، الزم اسـت اصـل نام در اين آزمـون فـارغ التحصـيل بودهآن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت  - 5التحصيلي خود را ارائه نمايند.  فارغ  مدرك

دوم  ه ساير مدارك ثبت نامي به موسسه محل قبولي در زمان ثبت نام اوليه و يا حداكثر تا قبل از شروع نيمسالمدرك فراغت از تحصيل را به همرا
چنانچـه مغـايرتي بـين معـدل   - 6سال تحصيلي جاري ارائه نمايند. بديهي است در غيراينصورت از ادامه تحصيل آنان نيز جلوگيري خواهـد شـد.  

ناپيوسته و يا مدارك داوطلب) و معدل ارائـه يـا  رم، يا فرم معدل دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي پيوسته  پذيرفته شده (معدل مندرج در اين ف
شده به اين سازمان كه در اطالعات پذيرفته شدگان موسسه محل قبولي نيز درج شده است، وجـود داشـته باشـد، از پذيرفتـه شـده بطـور موقـت 

 بررسي شود. نام به عمل خواهد آمد تا وضعيت وي ثبت

    

       كارشناسي پيوسته           
  كارشناسي ناپيوسته            

  بسمه تعالي  
 تاريخ : 
 شماره :  

   اعشار      صحيح

 2فرم شماره


