
  و ابالغیه آن 05/05/93مورخ  77948/21درخواست استفاده از تسهیالت آیین نامه شماره                              

 حافظمعاونت محترم آموزشی مؤسسه آموزش عالی 

 سالم علیکم

.... .................... متولد ................................... فرزند .......................................   آقای  احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند اینجانب خانم 

..... ......................... و شماره دانشجویی ......................................... کد ملی ................................ صادره از ..........................به شماره شناسنامه ...

می باشم ؛ لذا  98-99در سال تحصیلی  حافظ مؤسسه آموزش عالیمتقاضی استفاده از تسهیالت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد 

 صیل شوم .از مقطع کارشناسی فارغ التح 31/06/98تعهد می گردم که تا تاریخ مشخصات مورد نیاز به قرار ذیل تکمیل می گردد . ضمناً اینجانب م

 ................................................................................................................................................................................................ آدرس محل سکونت :

 .................................................... شماره تلفن همراه :............................................                       ...  شماره تلفن منزل با کد شهرستان :

 تاریخ و امضاء دانشجو                                                                                                                                                                                 

 اطالعات تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته : – 1جدول 

 وضعیت نوع دوره :

   علمی کاربردی غیر انتفاعی  پیام نور روزانه    شبانه 

 ...........: ... 7معدل کل تا پایان نیمسال                             .... واحد   .....تعداد واحد های گذرانده : ......

 نیمسال تحصیلی مورد قبول است ( .  7واحد درسی در پایان  115) گذراندن حداقل  *

 می بایست درج گردد . 7معدل برای فارغ التحصیالن کارشناسی پیوسته تا پایان نیمسال * 

 .... نفر..........هم ورودی کارشناسی : .. –عداد دانشجویان هم رشته ......     ت...........رتبه : ..

 می بایست درج گردد . 7رتبه برای فارغ التحصیالن کارشناسی تا پایان نیمسال * 

است تا پایان نیمسال  نیمسال فارغ التحصیل می شوند معدل کل و رتبه نیمسال ششم خود را منظور نمایند . ضمناً این افراد الزم 7متقاضیانی که در * 

 واحد را گذرانده باشند . 115ششم حداقل 

 

 صرفاً پرونده های مربوط به دانشجویان کارشناسی پیوسته بررسی خواهد شد .*

 

 رشته و گرایش درخواستی متقاضی به ترتیب اولویت : – 2جدول 

 خراج شود (کد محل ) از دفترچه سازمان سنجش است عنوان رشته و گرایش درخواستی  ردیف

1   

2   

قابل دسترسی در سایت  97) لطفاً در درج رشته و گرایش مورد نظر عیناً مطابق عناوین درج شده در آخرین دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سال *

 سازمان سنجش اقدام گردد . (

 

 مهر و امضاء معاون آموزشی مؤسسه                                                                                                                                                     

 1فرم شماره 


