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

بسمه تعالي

تاريخ :

به  :دانشگاه  /موسسه آموزش عالي

شماره :

از  :دانشگاه  /موسسه آموزش عالي

بدينوسيله به اطالع ميرساند خواهر /برادر
در رشته

در تاريخ
درمقطع كارشناسي پيوسته

از اين موسسه آموزش عالي

كارشناسي ناپيوسته
فارغ التحصيل شده است /خواهدشد و معدل كل ليسانس

اعشار

صحيح

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 پذيرفته شدهاي 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 :دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل فارغالتحصيلي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه مدرك فراغت از تحصيل فرد مذكور فاقد
معدل ميباشد الزم است اين فرم نيز تكميل گردد - 2 .براي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته هاي
تحصيلي (از تاريخ  1400/6/10لغايت  )1400/6/13اين آزمون ،دانشجوي سال آخر شناخته شده و حداكثر تا تاريخ  1400/7/30فارغالتحصيل ميشوند،
الزماستتت فرم مندرج در صتتهحه  78دفترچه شتتماره ير را تكميل و ارائه نمايند -3 .پذيرفتهشتتدگاني كه فارغالتحصتتيل و يا دانشتتجوي ستتال آخر دوره
كار شنا سي ناپيو سته (از مقطع كارداني به كار شنا سي) ميبا شند و مدرك آنان نيز فاقد معدل ميبا شد 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 صهحه  78دفترچه راهنماي ثبت نام را نموده و آنها را به
دانشتتگاه محل قبولي ارائه نمايند -4 .افرادي كه تا تاريخ  1400/4/31فارغالتحصتتيل شتتدهاند ميبايستتت گواهي موقت فارغالتحصتتيلي خود را ارائه
نمايند -5 .آن د سته از متقا ضياني كه در زمان ثبتنام در اين آزمون فارغ التح صيل بودهاند ،الزم ا ست ا صل گواهي 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 ارائه نمايند .بديهي ا ست
در غيراينصتتورت از ادامه تحصتتيل آنان نيز جلوگيري خواهد شتتد - 6 .چنانچه مغايرتي بين معدل پذيرفته شتتده (معدل مندرج در اين فرم ،يا فرم معدل
دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته و يا مدارك متقاضي) و معدل ارائه شده به اين سازمان كه در اطالعات 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.

