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اعشار
صحيح

ميباشد.

ضمناً الزم به ذكر است اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي  ،يا وزارت علوم ،
تحقيقات وفناوري 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

تذكرهاي مهم 1 :ـ دانشگاههاوموسسات آموزش عالي محل فارغ التحصيلي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه فردمذكور در زمـان
ثبتنام و شركت در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي سال  1191دانشجوي سال آخـر تحصـيليبـوده و حـداكرر تاتـاريخ 91/6/11
فارغالتحصيل ميشود،الزماست معدلكل واحدهاي گذرانده شدهتوسط دانشجورا تا  99/6/11محاسبه وبجاي معـدل كـل ليسـان
برمبناي 9تا  09دراينفرمدرجنمايند.
استرناء  :معدل پذيرفتهشدهاي كه به عنوان فارغالتحصيل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالي بـه ايـن سـازمان معرفـي
شده ،همان معدل فراغت از تحصيل وي درج گردد.
0ـ پذيرفته شدگاني كه فارغ التحصيل و يا دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ناپيوسته (از مقطع كارداني به كارشناسي) ميباشند
الزم است مدرك فراغت از تحصيل دوره كارداني خود را نيز به ضميمه اين برگه به دانشگاه محل قبولي ارائه نماينـد -1 .ارائـه ايـن
فرم از فارغ التحصيالن قبل از تاريخ  91/1/1به عنوان مدرك فراغت از تحصيل پذيرفته نخواهد شد-4 .آن دسته از داوطلباني كه در
زمان ثبت نام در اين آزمون فارغ التحصيل بوده اند  ،الزم است اصل مدرك فراغت از تحصيل را به همراه ساير مدارك ثبت نامي بـه
موسسه محل قبولي در زمان ثبت نام اوليه و يا حداكرر تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ارائه نمايند .بديهي اسـت
در غيراينصورت از ادامه تحصيل آنان نيز جلوگيري خواهد شد -5 .چنانچه مغايرتي بين معدل منـدرج در ايـن فـرم و يـا مـدرك
كارشناسي داوطلب و معدل ارائه شده به اين سازمان كه در ليست پذيرفته شدگان موسسه محل قبولي نيز درج شده است  ،وجـود
داشته باشد ،از ثبت نام پذيرفته شده م مانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب از اين آزمون و آزمون سال بعد محـروم خواهـد شـد و
حق هرگونه اعتراضي از وي سلب و هيچگونه مساعدتي از سوي اين سازمان با وي صورت نخواهد گرفتS-AT5/1.
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