
 

 

 

 :مشخصات شناسنامه ای -1

 .................................... : نام پدر                              ..............................:نام              ....................................:  نام خانوادگی -1

 13......../......../........   :تاریخ تولد                               مرد                                             زن              جنس :  

 سریال شناسنامه:................   ...............................................:  ............................................      شماره شناسنامه: کد ملی 

 :تعیین نوع مقطع کارشناسی -2

 : اطالعات دوره فارغ التحصیلی کارشناسی -3

 رایش:  .....................................  نام دانشگاه : ........................................... گرشته فارغ التحصیلی : ......................................... 

       13تاریخ ورود به تحصیل :     نیمسال ................... سال ................... 

 ) فارغ التحصیل خواهد شد( 13ال .................س..................  :حداکثر تا نیمسال                       غول به تحصیلمش

 فارغ التحصیل شده اند( ) 13. سال .............. تاریخ فارغ التحصیلی: نیمسال .......................                      فارغ التحصیل

   معدل فارغ التحصیلی ............/..............                              رتبه فارغ التحصیلی ............................

 :اطالعات وضعیت تحصیلی داوطلب -4

                شبانه        ه                          ن روزا         وضعیت نوع دوره:

 واحد های گذرانده .................... واحد  کل تعداد ترم های گذرانده ................ ترم                                     تعداد

 واحد  ................... 6تعداد واحد های گذرانده تا ترم                                         : ............./................. 6تا ترم  معدل

 ................ نفر:......................                                                         تعداد ثبت نام شدگان  6تا ترم  رتبه

 ...................... تعداد کل واحدهای درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در رشته تحصیلی 

 ...................... ی برنامه ریزی آموزشی در رشته تحصیلی )گرد به پایین( سه چهارم کل تعداد واحدهای مصوب شورای عال

 .        بلی                  خیر دانشجو بر اساس قانون سنجش و پذیرش وارد دوره کارشناسی پیوسته شده است

 رتبه بندی متقاضی دقت الزم را مبذول فرمایید.( جواب، در )خواهشمند است در صورت بلی بودن اطالعات تکمیلی -5

 خیر  بلی سوال ردیف 

آیا دانشجو تحصیل همزمان )طبق آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان(   1

 در دو رشته دارد؟ 

  

شرکت کرده است؟ مدت دوره در  آیا دانشجو در دوره کارآموزی/کارورزی بلند مدت دوره کارشناسی پیوسته  2

 صورت بلی بودن جواب ذکر گردد؟...... 

  

   آیا دانشجو در دوره های فرعی )واحدهای درسی مازاد از سایر رشته ها( شرکت کرده است؟ 3

   آیا دانشجو دارای مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و با تایید دانشگاه بوده است؟  4

   دانشجویان مهمان، انتقالی و یا تغییر رشته است؟آیا دانشجو جزو  5

   آیا دانشجو فارغ التحصیل شش نیمسال است؟  6

 مهر و امضاء                                                                                                                 

 معاون آموزشی دانشگاه                                                                                                                                 

 کارشناسی پیوسته                               

 در صد برتر               30جزء   درصد برتر 20جزء 

آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی معرفی نامه متقاضیان حائز شرایط  : 2فرم شماره 

این فرم باید توسط کارشناس آموزش دانشگاه مبدا ) 17/10/1401مورخ  307862/2  به شماره ارشد  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 (تکمیل و به تایید معاونت محترم آموزشی برسد 
 

 

 


