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دانشگاه  بدون آزمون  کارشناسی ارشد رشيپذ يتقاضافرم 
 1402سال  -  سهند  يصنعت

 (   کارشناسی ارشد بدون آزمون الت ي ان استفاده از تسهيمخصوص متقاض - 1)فرم شماره 

 
 

 يپرسنلعکس 
 
  

 

 

      وطلب :امشخصات د ( 1) 

 سریال کد ملی تاریخ تولد  خانوادگینام و نام 

 شناسنامه 
وضعیت  جنسیت  نام پدر  محل صدور  

 تاهل

 

 
  

 
  

O  زن 

O مرد 
 

     آدرس محل سکونت دائم داوطلب: (2) 

 رقمی محل سکونت دائم داوطلب :  10کد پستی      

 : (E-mailآدرس الکترونیکی)  همراه:                              - 2          :     با کد شهرستان منزل -1:  تلفن

 دانشجو   Oفارغ التحصيل         O  :دوره کار شناسی پیوسته  تحصیلیمقطع مشخصات  (3)

                 نام دانشگاه که از آن فارغ التحصیل خواهید شد:
 تعداد ترم فارغ التحصیلی  نوع دوره   شماره دانشجویی ورودی دانشکده  موسسه  دانشگاه/ نام  شهر محل تحصیل  رشته/ گرایش 

  

 

  O مهر 

 O  بهمن 

 O   روزانه 

 O  شبانه 

 

 6معدل تا ترم  

 ( 7قبل شروع ترم)

تعداد واحد گذرانده  

 6ترم  پایان تا 

 6ترم  پایان رتبه تا 

 ( 7شروع ترم از قبل)

تعداد کل واحد   )فعلی(  معدل کل ( فعال ) تعداد ورودی

 )فعلی(  گذرانده 

 درصد ورودی

      O 20 درصد 

O 30  درصد 

 عنوان پروژه کارشناسي : 

 نام استاد راهنماي دوره کارشناسي: 

کارشناسی رشته  انتخابی مقطع 

                          ارشد:

 :  کارشناسی ارشدگرایش انتخابی مقطع 

 اولويت دوم:                               اولويت اول:                  

 اولويت سوم:                                             اولويت چهارم: 

بله )درصورت پاسخ مثبت نام دانشگاه ها را به ترتيب  O        خير O( آیا برای دانشگاه های دیگر تقاضای کارشناسی ارشد بدون آزمون داده اید؟  4)

 ذکر کنيد( اولويت

 اولویت سوم:                         اولویت دوم:                                                    اولویت اول:                                    

 دانشگاه صنعتی سهند  (داخت شهریهپربا   پذیرش در دوره های غیر روزانه )شبانه و مجازی( 5)

 ، آيا تمايل به بررسي پرونده در دوره هاي مذکور را داريد؟امکان پذيرش در دوره هاي شبانه و مجازيدر صورت عدم وجود ظرفيت در دوره روزانه و 

O خير        O بله 

 ( دقیق بودن مندرجات فرم: 6)

صنعتي سهند،  ضمن تاييد صحت دانشگاه    1402سال  بدون آزمون ورودي    کارشناسي ارشدداوطلب ورود به مقطع                                 اينجانب             

صورت تغيير مندرجات   نمايم درميهمچنين تعهد    .را دارم                    کليه موارد مندرج در اين فرم،  تقاضاي بررسي وضعيت پذيرشم در  رشته             

 تيار تام دارد.    فوق، مراتب را سريعاً به اداره تحصيالت تکميلي و دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه اطالع دهم و دانشگاه در قبول يا رد درخواست من اخ

                 ء :امضا                                                              تاريخ و محل تکميل فرم:                   

شگاه صنعتي ن يس داپرد –يد سهند جد شهر –تبريز آدرس:   به بقیه مدارک مندرج در اطالعیه(   لطفا  این فرم را به دقت تکمیل و به همراه مدارک 7) 

                                   ارسال نماييد.  5331811111کد پستي:  -دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه  –سهند 

 سهند  ي صنعت دانشگاه


