فزم درخواست دانشجويان دوره کارشناسي سايز دانشگاهها جهت پذيزش
بدون آسمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسي ارشد
تقاضاي داوشجً:
ٍاحد درسی
ٍ گذراًدى
بب هعدل کل
داًطگبُ
داًطجَي رضتِ
ايٌجبًب
(حداقل ٍ 115احد) جشء دُ /بيست درصد بزتز داًطجَيبى ّن رضتـــِ ٍ ّن ٍرٍدي در پبيبى ّفت ًيوسبل تحصيلی ذَد ّستن ٍ هطزٍط بز ايٌکِ کل تحصيالتن حداکثز در
ّطت ًيوسبل تحصيلی بِ پبيبى بزسد ،بِ استٌبد آئيي ًبهِ ضوبرُ 21/77948هَرخ  ٍ 93/5/5ابالغيِ ضوبرُ  21/96474هَرخ ٍ 94/05/24سارت علَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍري ٍ بب
اطالع اس هَاد آيييًبهِ هذکَر تقبضبي پذيزش در هقطع کبرضٌبسی ارضد در رضتِ-گزايص ٍ اٍلَيتّبي سيز را دارم ٍ هتعْد هیضَم بزاي بزذَرداري اس ايي سْويِ حداکثز تب
تبريد  95/6/5در آسهَى کليِ درٍس اعن اس (تئَري ،عولی ،پزٍصُ) ٍ هعزفی بِ استبد ضزکت ًوبين تب بب ارسبل ًوزات در هْلت قبًًَی اهکبى داًصآهَذتگی ايٌجبًب حداکثز تب
تبريد  95/6/10هقدٍر ببضد .در ضوي اعالم هیًوبين در صَرت ّزگًَِ ديز کزدي در ارائِ هدارک يب ضزکت در اهتحبى کِ هٌجز بِ عدم ارسبل ًوزُ گزدد ،داًطگبُ ّيچگًَِ
هسئَليتی در قببل پذيزش ايٌجبًب ًدارد.
اٍلَيتّبي درذَاستی (عٌَاى رضتِ-گزايص ٍ کد آى بز اسبس ليست رضتِّبي پيَست تکويل ضَد -در صَرت عدم درج کد ٍ عٌَاى دقيق اٍلَيت حذف ذَاّد ضد)
کد رضتِ:
* -1عٌَاى رضتِ-گزايص:
کد رضتِ:
* -2عٌَاى رضتِ-گزايص:
کد رضتِ:
* -3عٌَاى رضتِ-گزايص:
* تاریخ ي امضاء

* آدرس ي شمارٌ تلفه تماس(ثابت يَمراٌ):

* تائيذ مشخصات تًسط ادارٌ کل آمًزش داوشگاٌ مبذأ:
گَاّی هیضَد آقبي  /ذبًن
بِ ضوبرُ داًطجَيی
داًطجَيبى بزتز رضتِ ذَد رتبِ

داًطجَي دٍرُ کبرضٌبسی رضتِ
در ّفت ًيوسبل تحصيلی تعداد
اس

گزايص
گذراًدُ ٍ جشء دُ /بيست درصد

ٍاحد درسی را بب هعدل کل

ًفز در پبيبى ًيوسبل ّفتن بَدُ ٍ تب پبيبى تزم ّطتن فبرغالتحصيل هیببضد.

*وام ي وام خاوًادگي مذیرکل امًر آمًزش داوشگاٌ مبذأ:

* تاریخ ي امضاء

دفتر استعذادَاي درخشان داوشگاٌ شاَذ :
گَاّی هیضَد آقبي  /ذبًن
بِ ضوبرُ داًطجَيی
داًطجَيبى بزتز رضتِ ذَد رتبِ

داًطجَي دٍرُ کبرضٌبسی رضتِ
در ّفت ًيوسبل تحصيلی تعداد
اس

گزايص
ٍاحد درسی را بب هعدل کل

گذراًدُ ٍ جشء دُ /بيست درصد

ًفز در پبيبى ًيوسبل ّفتن بَدُ ٍ تب پبيبى تزم ّطتن فبرغالتحصيل هیببضد.

ًبهبزدُ هجوَع ضزايط ابالغضدُ اس طزف ٍسارت علَم ،تحقيقبت ٍ فٌبٍري ٍ ضَراي داًطگبُ را دارا هیببضد
وام ي وام خاوًادگي کارشىاس گريٌ استعذادَاي درخشان:

ًویببضد
* تاریخ ي امضاء

تًضيحات
وظر شًراي استعذاد درخشان داوشگاٌ شاَذ:
هدارک آقبي  /ذبًن
ًبهبزدُ در رضتِ سيز هَافقت گزديد
عىًان رشتٍ اصلي:

در جلسِ ضَراي استعداد درذطبى هَرخ
ًگزديد
عىًان رشتٍَاي رخيرٌ:

بزرسی ضد ٍ بب پذيزش هطزٍط

