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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 
 

 

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

 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 لئومسمهر  و امضاء محل
  

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

 . شودفراغت از تحصيل وي درج 
 
 

 
شگاهها -1  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 با سته آنبراي  -2. شودا كه در زمان اعالم نتايج اوليه و تكميل فرم  شدگاني از پذيرفته د

 تاريخ تاحداكثر و  شتتناخته شتتدهآخر  ستتال دانشتتيوي( اين آزمون، 6/4/1401لغايت  1/4/1401انتخاب رشتتته هاي تحصتتيلي اينترنتي خمور  
شتتدگاني كه پذيرفته -3دفترچه شتتماره ير را تكميل و ارا ه نمايند.  79فرم مندرج در صتتهحه  استتتالزم د،نشتتومي التحصتتيلفارغ 31/6/1401
باشد باشند و مدرك آنان نيز فاقد معدل ميمقطع كارداني به كارشناسي( ميالتحصيل و يا دانشيوي سال آخر دوره كارشناسي ناپيوسته خاز فارغ

سال آخر  شيويان  ضميمه اين برگه و يا دان صيل دوره كارداني خود را نيز به  ست مدرك فراغت از تح سته الزم ا سي ناپيو شنا فرم مندرج در كار
شگاه محل قبولي ارا ه نمايند. را نموده دفترچه راهنماي ثبت نام  79صهحه  ست مي 1/1/1401التحصيالن قبل از تاريخ فارغ  -4و آنها را به دان باي
اند، الزم استتت اصتتل نام در اين آزمون فارغ التحصتتيل بودهآن دستتته از داوبلباني كه در زمان ثبت -5التحصتتيلي خود را ارا ه نمايند. فارغ مدرك

وم د 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
چنانچه مغايرتي بين معدل  -6ستتال تحصتتيلي  اري ارا ه نمايند. بديهي استتت در غيراينصتتورت از ادامه تحصتتيل آنان نيز  لوگيري خواهد شتتد. 

ناپيوسته و يا مدارك داوبلب( و معدل ارا ه يا رم، يا فرم معدل دانشيويان سال آخر دوره كارشناسي پيوسته پذيرفته شده خمعدل مندرج در اين ف
نام شده به اين سازمان كه در ابالعات پذيرفته شدگان موسسه محل قبولي نيز درج شده است، و ود داشته باشد، از پذيرفته شده بطور موقت ثبت

 بررسي شود. به عمل خواهد آمد تا وضعيت وي

 
 
 

 

 

 

     كارشناسي پيوسته           

 كارشناسي ناپيوسته           

 بسمه تعالي 
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