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بدینوسیله به اطالع میرساند آقای /خانم  ..........................................در تاریخ  ...................در رشته .....................................
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ضمناً الزم به ذکر است اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید شورای عالی انقالب فرهنگی ،یا وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بوده و این فرم فقط برای اطالع آن موسسه آموزش عالی صادر گردیدهاست
و فاقد هر گونه ارزش دیگری میباشد.

محل امضاء و مهر مسئول امور آموزشی موسسه آموزش عالی
استثناء :معدل پذیرفته شدهای که به عنوان فارغ التحصیل رتبه اول از سوی آن موسسه آموزش عالی به این سازمان معرفی شده ،همان معدل فراغت از
تحصیل وی درج گردد.
تذکرهای مهم-1 :دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محل فارغالتحصیلی آن دسته از پذیرفتهشدگانی که مدرک فراغت از تحصیل فرد مذکور فاقد معدل می
باشد الزم است این فرم نیز تکمیل گردد -2 .برای آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان اعالم نتای اولیه و تکمیل فرم انتااب رشته های تحصیلی اینترنتی
(مورخ  9۶/2/22لغایت  )9۶/3/3این آزمون ،دانشجوی سال آخر شناخته شده و حداکثر تا تاریخ  9۶/۶/31فارغالتحصیل می شوند .الزم است فرم مندرج در صفحه
 39دفترچه شماره یک را تکمیل و ارائه نمایند -3 .پذیرفتهشدگانی که فارغالتحصیل و یا دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته (از مقطع کاردانی به
کارشناسی) می باشند و مدرک آنان نیز فاقد معدل می باشد الزم است مدرک فراغت از تحصیل دوره کاردانی خود را نیز ضمیمه این برگه و یا دانشجویان سال
آخر فرم مندرج در صفحه  39نموده و آنها را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند -4 .فارغالتحصیالن قبل از تاریخ  9۶/1/1می بایست مدرک فراغت از تحصیل
خود را ارائه نمایند -5 .آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام در این آزمون فارغالتحصیل بوده اند .الزم است اصل مدرک فراغت از تحصیل را به همراه سایر
مدارک ثبت نامی به موسسه محل قبولی در زمان ثبت نام اولیه و یا حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ارائه نمایند .بدیهی است در غیر
اینصورت از ادامه تحصیل آنان نیز جلوگیری خواهد شد-۶.چنانچه مغایرتی بین معدل پذیرفته شده (معدل مندرج در این فرم ،یا فرم معدل دانشجویان سال آخر
دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و یا مدارک داوطلب) و معدل ارائه شده به این سازمان که در اطالعات پذیرفتهشدگان موسسه محل قبولی نیز درج شده است،
وجود داشته باشد ،از پذیرفته شده بطور موقت ثبت نام به عمل خواهد آمد تا وضعیت وی بررسی شود.
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