
 
 
 

تعالي بسمه  
 

1396:     /    /تاريخ  
:شماره  

 
 موسسه آموزش عالي /دانشگاه: به
 موسسه آموزش عالي /دانشگاه: از

 
 خانم                                                       در تاريخ/رساند آقاي بدينوسيله به اطالع مي

از ايـن  اي  يـا دكتـري حرفـه   ارشـد   در مقطـع كارشناسـي                                                             در رشته تحصيلي 
. . . . . . نـامبرده  اي  يـا دكتـري حرفـه   ارشـد   و معدل كل كارشناسي خواهد شد/التحصيل شده است موسسه آموزش عالي فارغ

 .باشد مي
تأييـد شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي يـا وزارت علـوم،         همچنين الزم به ذكر است اشتغال به تحصيل نامبرده مـورد 

تحقيقات و فنĤوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و اين فرم فقط براي اطالع آن موسسـه آمـوزش عـالي    
 .باشد صادر گرديده و فاقد هرگونه ارزش ديگري مي

 
 

 محل امضا و مهر مسئول امور آموزشي

 

 
 

 :تذكرات مهم
 

دسته از پذيرفتگاني كه مدرك فراغت از تحصيل فرد مذكور فاقد  التحصيلي آن ها و موسسات آموزش عالي محل فارغ دانشگاه -1
 .نام ارائه نمايند باشد، الزم است اين فرم را تكميل و پس از تأييد همراه ساير مدرك در زمان ثبت معدل مي

 1396متمركـز سـال    نيمـه  »Ph.D«و شركت در آزمون ورودي دوره دكترينام  براي آندسته از پذيرفتگان كه در زمان ثبت -2
شـوند،   التحصيل مـي  فارغ 31/6/1396بوده و حداكثر تا تاريخ  اي هاي كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه دوره دانشجوي سال آخر

 -) 30/11/1395يا ( 31/6/1395خ الزم است عالوه بر فرم صادره قبلي مبني بر درج ميانگين كل واحدهاي گذرانده شده تا تاري
و يـا   ارشد درصورت عدم صدور مدرك كارشناسي -نام و شركت در آزمون مذكور دفترچه راهنماي ثبت 40مندرج در صفحه 

 .نام ارائه نمايند ، اين فرم را نيز تكميل نموده و پس از تأييد همراه ساير مدارك در زمان ثبتاي دكتري حرفه

 .التحصيلي خود را ارائه نمايند بايست مدرك فارغ مي ،1/1/96قبل از تاريخ التحصيالن  فارغ -3
اند، الزم اسـت اصـل مـدرك كارشناسـي      التحصيل بوده فارغ ،نام در آزمون دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت آن -4

  .نامي ارائه نمايند ود را همراه با ساير مدارك ثبتاي خ و يا دكتري حرفهارشد 

 الففرم 


