محل
الصاق
عکس

به نام خدا

کاربرگ درخواست پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد
(استعداد درخشان)

اينجانب آقای/خانم.................. ............................به شمااه شناسمناهه/کدهلی .....................................سمیيا شناسمناهه
 .............................نام پده..........................تاهيخ تولمد 31..../....../......بما هعمد کم
واحدگذهاند طی شش نيمسا تحصيلی با هتبه  ...........ه هيما  ........نفمی ا
هش ه .............................ا

 ..........................و تعمدا ...............

انجمجويا

مم هشم ه و مم وهو ی ه

انجگا  ..........................ه تاهيخ............................با تعدا .........واحد انشآهوخ ه شدم/خوا م

توسط اوطلب تکاي گی

شد .به اس نا آيين ناهه شااه  33/113103تاهيخ  3131/33/10و اهت علوم ،تحقيقات و فناوهی  ،تقاضمای پمذيید ه وه
کاهشناسی اهشد حداکثی و گیايش ه يک هش ه تحصيلی ........................ / ...............................ها اهم و ه عهمد همیشموم بمیای
بیخوه اهی ا اين سهايه حداکثی تا تاهيخ  3013/10/13ه آ هو کليه هوس اعم ا تئوهی ،عالی ،پیوژ و هعیفی بمه
اس ا شیکت کی

تا با اهسا نایات ه ههلت قانونی اهکا هحاسبه هعد ک هقدوه باشد .ه صوهت یگونه تماخيیی

ه اهائه هداهک يا شیکت ه اه حا که هنجی به عدم اهسا نای گی  ،انجگا صنع ی قمم يچگونمه هسمئولي ی ه
قبا پذيید اينجانب نداه  .ضان اين که اين هخواست به هنزله پذيید ه انجگا نایباشد.

آ هس و شااه تلفن تااس:
تاهيخ و اهضاء:

گوا ی هیشو ا آقای/خانم .............................ه جلسه شااه  ...................هوهخ ...............هصاحبه علای  -تخصصی به
تکاي گی

توسط انجکد /پژو جکد هح تقاضا

آ هس پست الک یونيکی:

عا آهد و ناهبی

هوفق به اخذ پذيید ه هش ه .....................گیايش □ ...................گی

يد □ /

نگی يد.

صوهتجلسه/ناهه شوهای گیو ضاياه هیباشد.
نام و نام خانوا گی هديی گیو آهو شی  .........................................................تاهيخ ............................ههی و اهضاء
تقاضای آقای/خانم ................................................انججوی وه کاه شناسی هوه بیهسی قیاه گیفت و حائز شیايط

توسط ف ی اس عدا ای هخجا تکاي گی

يی هی باشد:
به اس نا صوهتجلسه/ناهه شااه  ..............هوهخ .............گیو آهو شی ................

ه هصاحبه علای پذيیف ه □ شد □/

نجد است.
با توجه به تائيد انجکد و آهو د ک
انجگا تا پايا نيم سا
تقاضای ناهبی

انجگا هح تحصي جزو پانز

 □ 0هیباشد□ /

هصد بیتی انججويا

م هش ه و وهو ی

نایباشد.

ه شوهای اس عدا ای هخجا هطیح و پذيیف ه □ شد  □/نجد است.

نام و نامخانوا گی هديی ا اه جذب و دايت اس عدا ای هخجا  ........................................تاهيخ  ...................ههی و اهضاء

