فرم مخصوص معدل و تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دورههاي كارشناسي ارشد و يا
دكتراي عمومي متقاضي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري ( )Ph.Dسال 1400
باسمه تعالي

محل درج شماره پرونده

تاريخ:
شماره:

اين قسمت توسط داوطلب تكميل ميشود.

قسمت « الف »

از :دانشجو :نام و نام خانوادگي:

/

1399/

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

 ...................................................................فرزند ...................................... :به شماره شناسنامه.................................................... :

متولد سال .......................... :ورودي رشته ........................................................................................................... :در سال تحصيلي................................. :

به:

معاونت محترم آموزشي دانشگاه  /مؤسسه آموزش عالي ...................................................................................................

با سالم و احترام
خواهشمند است مقرر فرمايند ،با توجه به اينكه متقاضي ثبتنام و شركت در رشته امتحاني ...............................................................................

آزمون ورودي دوره دكتري ( )Ph.Dسال  1400ميباشم ،ميانگين واحدهاي گذرانده اينجانب را تا تاريخ  1399/11/30جهت اعالم
به سازمان سنجش آموزش كشور گواهي نماييد.
نام ،نام خانوادگي و امضاي دانشجو:
تاريخ تكميل فرم:

/

1399/

بدينوسيله تأييد ميشود كه خانم/آقاي  .............................................................فرزند  ................................به شماره شناسنامه .............................................

اين قسمت توسط دانشگاه تكميل ميشود.

قسمت « ب »

 13دانشجوي سال آخر رشته  ...............................................................................................................................بوده و ميانگين واحدهاي
متولد سال
اعشار صحيح
و به حروف
گذرانده ايشان تاتاريخ  1399/11/30در اين دانشگاه /مؤسسه آموزش عالي ،بر مبناي « »0تا «»20
ميباشد .ضمناً نامبرده تا تاريخ فوق ،تعداد

واحد درسي گذرانيده است.

معاون آموزشي
دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي

تذكرات:
 -1دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي عمومي متقاضي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري ( )Ph.Dسال 1400
ضمممد درج كامل مشمم خمماو خود و شممماره پرونده ،در قسمممت «الف» ،ايد فرم را در دو نسمم ه به زوزه معاونت آموزشممي محل
فارغالتحخيلي خود ارائه نمايد.
 -2دان شگاه ها و مؤ س ساو آموزش عالي بايد پس از دريافت فرم تكميل شده از داوطلبان مذكور ،ق سمت «ب» آن را تكميل ،تأييد و پس
ا ز مُهر و امضمماي معاون آموزشممي ،آن را وبت و يخ نس م ه از ايد فرم را تحويل داوطلخ و نس م ه دوم را در پرونده دانشممجو بايگاني
نمايند ،تا در صورو هرگونه ا ستعالم در خ خوص و ضعيت معدل داوطلخ ،دان شگاه بتواند بر ا ساس ايد مدرك موجود برر سي و پاسخ
الزم را ارائه نمايد.
 -3دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي عمومي ،الزم است پس از دريافت فرم تأييد شده آن را نزد خود نگه داشته تا
در صممورو قبولي به مؤسممسممه محل قبولي ارائه نمايند .ضمممناه آن دسممته از داوطلباني كه پس از وبتنام در ايد آزمون فارغالتحخمميل
ميشوند ،معدل فارغالتحخيلي آنها مالك نبوده و با هميد معدل (ميانگيد مندرج در ايد فرم) از آنان وبتنام بعمل خواهد آمد.
 -4آن د سته از دان شجويان سال آخر كه زداكثر تا تاريخ  1399/11/30و يا  1400/6/31در دوره كار شنا سي ار شد و يا دكتراي
عمومي فارغالتح خيل مي شوند ،در مرزله دريافت كارو ورود به جل سه ،ميتوانند ن سبت به ويرايش و يا درج معدل فارغالتح خيلي
(براي فارغالتحخمميالن تا تاريخ  )1399/11/30و يا ميانگيد نمراو وازدهاي درسممي گذرانده شممده (براي فارغالتحخمميالن تا تاريخ
 )1400/6/31خود تا تاريخ  1399/11/30اقدام نمايند.

