
  

 

 

 پیوسته فرم درخواست برگزیدگان علمی در مقطع کارشناسی

 1398-99تحصیلی برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد سال

 (های ورودیبدون شرکت در آزمون) موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 

 

 

 مشخصات فردی داوطلب:

  ......................................... :کد ملی     13....../......./........ تاریخ تولد:      ...... ................... نام پدر:     ........................................... نام خانوادگی: نام و

 ..........شماره شناسنامه: .............................................     شماره سریال شناسنامه: .....................................

 ................................... شهرستان   ............. ................ محل تولد: استان   .............. ......................... :شماره دانشجویی   ................ .....محل صدور: .......

 
 

 مشخصات تحصیلی داوطلب:

 ......................................................................... رشته ...................................................................پیوستهمقطع کارشناسی  موسسهنام 

 □ نیمسال دوم)بهمن(/ □ ........ نیمسال اول)مهر(..................تحصیلی ............ ورودی سال.............................گرایش ............
 ..........سال.........ماه.....روزاغت از تحصیل دانشجوی ترم آخر تاریخ احتمالی فر /............سال...........ماه...... آموخته روزتاریخ فراغت از تحصیل دانش

 متقاضی گروه الف:
                                    آموختگان:کارشناسی پیوستهمیانگین کل نمرات برای دانش -

 

                                  میانگین نمرات برای دانشجویان ترم آخر: کارشناسی پیوسته  -

 

 متقاضی گروه ب:
                                  هفتمآموختگان و دانشجویان ترم آخر: کارشناسی پیوسته تا پایان ترم میانگین نمرات برای دانش-
 
 

های آموزش عالی دولتی روزانه)تمام وقت( کشور که از ها و موسسهها: دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی دانشگاهممتاز دانشگاهدانشجویان  :الف گروه

 .اندطریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده
 6چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال  سهگذراندن  نیمسال با 6به لحاظ میانگین کل  دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که*

 باشد.خود  درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی 15جزء صیلی، تح

 شود.(و به عدد صحیح تبدیل می به سمت پایین گرد)میزان سه چهارم واحدهای گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم 

 10صرفاً درصد برتر دانشجویان حائز شرایط به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از این تسهیالت استفاده نکردند، دانشگاه مجاز به جایگزینی  15 )چنانچه

 باشد(ان دانشگاه میدر هم درصد برتر بعدی

 ...........:..................................تا پایان نیمسال ششمتعداد واحدهای گذرانده               .....................نام رشته و گرایش تحصیلی:...................................

 ......................................:..........................................تا پایان نیمسال ششم:.......................................................              رتبه معدل تا پایان نیمسال ششم

 ......................................................................سازی شده.......تعداد واحد معادل                     اید؟ بلی      خیر    سازی شده داشتهآیا واحد معادل
 

 ..........................................تقاضای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد رشته  اعالم شده در سازمان سنجششرایط  دارایاینجانب با مشخصات فوق 

 (ومس گرایش)اولویت ........................................................ گرایش)اولویت دوم( .....................................گرایش )اولویت اول( ....

 را دارم. ............................. ............................ گرایش)اولویت چهارم( ...............................................................

 
 

 نشانی دقیق و کامل محل سکونت فعلی
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................آدرس محل سکونت: .........

 

 ........................................ن شهرستان: ................... کد تلف....................................................... شماره تلفن منزل: ..........................شماره تلفن همراه: .......................

 

نمایم و چنانچه خالف یل نموده و صحت مدارک ارسالی را تأیید میشوم که تمامی موارد فوق را در نهایت دقت تکم.......... متعهد می.....اینجانب .....................

 اریخ و امضاءت                                                                     .مجاز است که طبق مقررات با اینجانب رفتار نماید موسسه آن ثابت شود،

              

              

              

      
 

 

 1فرم شماره 

 1شماره 

 

 محل عکس

  و توسعهو توسعه  عمران عمران موسسه آموزش عالي موسسه آموزش عالي 
  غير دولتي(غير دولتي(  )غير انتفاعي )غير انتفاعي       

 

  

 


