
  

  

  

  1397سال  كارشناسي ارشد  هاي پذيرش در دوره داوطلبانويژه گواهي تاييد معدل 

  )برگزيدگان علمي(آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان از طريق دانشگاه تربيت مدرس 

 )اطالعيه پذيرش وِيژه داوطلبان گروه الف(
  

  ........................................................:  ....................................) :مركز استان( دولتي موسسه آموزش عالي/ دانشگاه: از

  دانشگاه تربيت مدرسهمكاري هاي آموزشي و آزمون مديريت : به

  
   :گواهي مي شود

 ..........................و شماره ملي  ........ .................به شماره شناسنامه ........... ....................فرزند ................. ................................خانم /آقاي

 

       � دوم       � ورودي نيمسال اول   ....................... گرايش .............. ..................................رشته                                          

 

  موسسه عالي مي باشد  / اين دانشگاه ......................................دانشكده  پيوسته مقطع كارشناسي  روزانهدوره  ................سال تحصيلي 

  

  اينكل  )معدل(ميانگين    مي باشد و                                                                              و  تاريخ فراغت  از  تحصيل اين

  

  

  نيمسال تحصيلي    ..…..…و در مدت    مي باشد                                                                   

                                                            

  

  

  

هـاي   به منظور بررسي پذيرش وي از طريق آيين نامه پذيرش بـدون آزمـون اسـتعدادهاي درخشـان در دوره    ” صرفا, اين گواهي  بنا به درخواست داوطلب

  .گونه ارزش ديگري ندارد و غيرقابل ترجمه است دانشگاه تربيت مدرس صادر شده و هيچ 1397كارشناسي ارشد سال 

  
              دانشگاه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي                                                       

  نام و نام خانوادگي، امضا و مهر                                   
  

  : توجه

 دانشگاه هاي دولتي كليه ، نيمه حضوري، يادگيري الكترونيكي و پرديس دانشگاهي)شبانه(نوبت دوم دوره هاي  ساير دانشگاه هاي دولتي، دانشجويان و دانش آموختگان*

بيت دبير و تربيت معلم و و همچنين كليه دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه هاي آزاد اسالمي، علمي كاربردي، پيام نور، آموزشكده هاي فني و حرفه اي، مراكز تر

  .مورد بررسي قرار نخواهد گرفت ،ارائه گواهي براي آنانو در صورت  ساير موسسات و دانشگاه هاي غيردولتي و غيرانتفاعي مجاز به ثبت نام نمي باشند
امضاء و تاييد فرم توسط مدير امور آموزشي دانشكده محل تحصيل  .ايستي فرم توسط مدير امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل تاييد و ممهور به مهر دانشگاه شودب*

توسط دانشكده توضيح داده واگذار شده باشد كه در اين صورت بايستي مراتب در فرم  به دانشكدهتوسط مراجع فوق صدور گواهي  اختيار مگر اينكه ،قابل قبول نيست

  .و امضاء شود شده

 .درج شماره و تاريخ بر روي فرم الزامي است*

  

  الففرم 
  ......................:شماره

 ....................... :تاريخ

�     دانش آموخته

 دانشجوي نيمسال آخر�

�    ..........سال........ ماه ...... دانش آموخته روز 

�    31/6/1397دانشجو حداكثر تا 

 .......... )تا پايان نيمسال هفتم  ( شجودان

 .....................  

.....................      دانش آموخته   � شده است    دانش آموخته  

  �  خواهد شد  دانش آموخته


