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    تعالي  بسمه
  آزمونكد رشته امتحاني  143 امتحاني از  كدرشته 132  نهايي  شدگان  پذيرفته  اسامي    اعالم  كشور در باره  آموزش  سنجش  سازمان  اطالعيه

   1393  سال ) داخل  ارشد ناپيوسته  كارشناسي هاي دوره(  تكميلي تحصيالت  ورودي
  

  سـال )  داخـل   ناپيوسـته  ارشد  كارشناسي  هاي دوره(  تكميلي  تحصيالت  ورودي  در آزمون  كننده شركت  لبانداوط  كليهضمن آرزوي موفقيت براي 
  اعـالم   ذيـل   شـرح   بـه تـاكنون    شـده   انجـام   اقـدامات   نتيجهو   ،برگزار گرديده  امتحاني  كد رشته 143مذكور در   آزمون  كهرساند  به اطالع مي 1393

  .گردد مي
   www.sanjesh.org :كد رشته امتحاني بر روي سايت اين سازمان به نشاني 143كد رشته امتحاني از  132  نهايي  شدگان  قبول  مياسا -الف

  .است گرفتهقرار 
 :هاي شامل كدرشتهكد رشته  143كد رشته امتحاني باقيمانده از  11اسامي قبول شدگان نهايي  -ب

مديريت امور (1150 كد- 3، )ارتش جمهوري اسالمي ايران  »1«مديريت امور دفاعي( 1149 كد- 2، )اطالعات و حفاظت اطالعات( 1147كد  - 1
 1154 كـد - 6، )مـديريت اطالعـاتي  ( 1153كـد - 5 ،)»3«فرمانـدهي مـديريت انتظـامي   ( 1151 كـد - 4 ،)سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي   »2«دفاعي

پدافنـد  ( 1158 كـد - 10، )مـديريت بحـران  ( 1157 كـد - 9، )آمـاد ( 1156 كد- 8، )كاطالعات استراتژي( 1155 كد- 7، )مطالعات دفاعي استراتژيك(
تن شرايط خـاص و بـا   به علت داش) دانشكده علوم و فنون فارابي ،پدافند غيرعامل ـ امنيت ملي (1159 كد- 11 و) »ع«دانشگاه امام حسين ،غيرعامل

حاني مذكور توسط موسسات آموزشي ذيربط با هماهنگي اين سازمان انجـام شـده   نام و برگزاري آزمون برخي از كد رشته هاي امت ثبت توجه به اينكه
  .است، به طريق مقتضي، با هماهنگي ارگانهاي مربوط متعاقباً استخراج و اعالم خواهد شد

  كد رشته امتحاني 132  هايينن نام از پذيرفته شدگا تاريخ ثبت -ج
قبـل از مراجعـه    ذيـل و  توجه به ضوابط و شرايط اعـالم شـده  ضمن نمايد  مي  ، دعوت امتحاني  كدرشته 132از   هريك شدگان  پذيرفته  كليهاز    

 رسـاني  پايگاه اطـالع به نام  ثبتدرخصوص تاريخ، نحوه و مدارك الزم براي تر  براي كسب اطالعات بيشتر و دقيقحضوري به دانشگاه محل قبولي، 
پايگـاه  موسسـاتي كـه در    هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و رشته شدگان ، لذا پذيرفتهاينددانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نم

براساس برنامه زماني سازمان سنجش در يكـي  بايست  مي است، نام درج نگرديده برنامه زماني ثبت محل قبولي آنانموسسه آموزش عالي  رساني اطالع
   .به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند نام براي ثبت 11/6/93شنبه  سهو  10/6/93دوشنبه  ،9/6/93شنبه يك ،8/6/93شنبه  روزهاياز 

نام به موسسه محـل قبـولي خـود مراجعـه نماينـد، بـديهي اسـت عـدم مراجعـه           بايست در زمان مقرر براي ثبت كليه پذيرفته شدگان مي :توجه
  .نزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شدنام، به م هاي تعيين شده براي ثبت يا تاريخ  شدگان در تاريخ پذيرفته

   نام ثبت  براي  الزم  مدارك - د
و يـا    پزشـكي   و آمـوزش   ، درمان بهداشت  يا وزارت  و فناوري  ، تحقيقات علوم  مورد تاييد وزارت)  ليسانس(  كارشناسي  مدرك تصوير  برگ يكو   اصل - 1
 . باشد  قيد شده)  ليسانس(  كارشناسي  دوره  معدل  آندر   كه  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي

 يـا   توسط دانشگاه  تاييد شده  گواهي  اصل  است  الزم باشند، نمي)  ليسانس( كارشناسي  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  داليلي  به  كه  شدگاني پذيرفته - 1  تبصره
  .نمايند  ارائه را توي فرم ذيل اين اطالعيهبا مح ) ليسانس(  اخذ كارشناسي  محل  عالي  آموزش  موسسه

و  انـد  دانشجوي سال آخر بوده) 19/8/92لغايت  12/8/92نام  زمان ثبت(نام و شركت در آزمون  شدگاني كه به هنگام ثبت آن دسته از پذيرفته - 2تبصره 
 28فرم معدل دانشـجويان سـال آخـر منـدرج در صـفحه      است  ، دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزمشوند ميالتحصيل  فارغ 31/6/93حداكثر تا تاريخ 

توسـط موسسـه    30/11/92و يـا   31/6/92تـا تـاريخ   ) 20(تـا  ) 0 (  كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ميانگيناين آزمون كه ) 1شماره (دفترچه راهنماي 
  .نمايندنام ارائه  ثبت زمان رسيده است را يد مسوول ذيربط تاي قبالً بهدرج و  مذكورالتحصيلي دوره كارشناسي در فرم  آموزش عالي محل فارغ

آنـان  اند، معدل فارغ التحصيلي اعالم شده  آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده :استثناء
  .دنعمل نمايآن تبصره يك فوق و يا لحاظ گرديده و الزم است مطابق بند  التحصيلي دوره كارشناسي آنان،  عالي محل فارغ  از سوي موسسه آموزش

  .نهاآ  صفحات  از تمام  فتوكپي  سريدو كارت ملي و و   شناسنامه  اصل -  2
 . جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  عكس  قطعه  شش -  3

 ، عـالي   آمـوزش   در موسسـه   نام از ثبت  ضوابط پس  به  با توجه  كه  برادراني  براي منحصراً  جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  عكس  قطعه 12 - تبصره
  .گردد صادر مي  تحصيلي  معافيت  آنان  براي
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  ورودي  مـون آز  يـك   شـماره   راهنمـاي   فترچـه د 2صـفحه  در   منـدرج   »عمومي  وظيفه  مقررات« بند  به  توجه را با  وظيفه  نظام  وضعيت  كه  مدركي  -  4
  ). برادران  براي(كند   مشخص 1393سال  ) داخل  ناپيوسته ارشد  كارشناسي  هاي دوره(  تكميلي  تحصيالت

  .دولت  كارمندان  براي  متبوع  قيد و شرط سازمان  و بدون  كتبي  يا موافقت  ساالنه  مرخصي  حكم - 5
از محـل مربـوط     ارگانهاي ذيـربط وسط ت 1393- 94  تحصيلي  سال  دوم  نيمسال  واحد براي  انتخاب از  تا قبل حداكثر  است  الزم  ذيل  هاي نامه معرفي - 6

 بـراي در موعد مقرر واصـل نشـده باشـد،     داوطلباني كه فرم آنان  نام ثبت از  ورتصاين غير در  ،ارسال شده باشد  قبولي  محل  عالي  آموزش  موسسه  بهصادر و 
 .گردد مي  تلقي »يكن  لم  كان«  آنان  خواهد آمد و قبولي  عمل  به  ممانعت  جاري  يتحصيل  سال  دوم  نيمسال 

  قبـولي   محـل   عـالي   آمـوزش   موسسه  به ذيربط بطور يكجا  توسط ارگانهاي 6- 1رديف   مربوط به  هاي  ، گواهي شده  انجام  هاي  هماهنگي  براساس -  تبصره
  .خواهد شد  ارسال  شدگان  پذيرفته

از   امضـاء و مهـر هريـك    بـا كشـاورزي   جهاد  وزارت يا و) نيروي مقاومت بسيج(  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  مشترك ستاد از  رسمي  نامه معرفي - 6- 1
ورود   بـراي   ايجـاد تسـهيالت    قـانون   ايياجر  نامه در آيين  آن  گانه 4  هاي و تبصره 1  ماده  به  باتوجه  باشد داوطلب  قيد شده  در آن  مذكور كه  ارگانهاي  روساي

  از سـهميه   مذكور واجـد شـرايط اسـتفاده     نامه در آيين  شرايط مندرج ساير و  عالي  آموزش  دانشگاهها و موسسات  به  بسيجي  داوطلب  و جهادگران  رزمندگان
  .باشد مي  رزمندگان

نـام نيـازي بـه ارائـه      اند در زمـان ثبـت   شده مور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرفته هاي بنياد شهيد و ا ـ داوطلبانيكه با استفاده از سهميه6ـ2
نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنـوان سـهميه درج شـده در فايـل قبـولي دانشـگاهها و موسسـات         تائيديه سهميه ثبت

  .باشد آموزش عالي مي
مفـاد    بـه   بـا توجـه    كـه   از داوطلباني  دسته  آن  براي)  ليسانس(  اخذ كارشناسي  محل  عالي  آموزش  يا موسسه  توسط دانشگاه  شده تاييد  گواهي  اصل - 7
  .اند شده  رفتهپذي  اول  رتبه  امتيازبا   و فناوري  ، تحقيقات علوم  وزارت 5/2/1390نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيالن رتبه اول دوره كارشناسي مصوب  آيين
   مهم  تذكرات -  ه

نام منحصراً در تاريخهاي اعالم شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مـدارك كامـل منـدرج     نام الزامي است و ثبت ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت1
  . پذيرد در اين اطالعيه صورت مي

د، بـديهي اسـت از   باشـ   ، يكسـان  نمـوده   اعالم  سازمان  بهنام براي شركت در آزمون  ان ثبتزمدر  قبالً  كه  بايد با معدلي  شده  پذيرفته  ليسانس  معدلـ 2
جـداً  ) معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعالم شـده بـه ايـن سـازمان باشـد     (آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند قطعي نام  ثبت

  .خودداري خواهد شد
هـاي   دوره(نامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسسـات پذيرنـده دانشـجو در آزمـون ورودي تحصـيالت تكميلـي        تورالعمل ثبتنظر به اينكه در دس - 3

معـدل منـدرج در مـدرك تحصـيلي آنـان      (ابالغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل  1393سال ) كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل
، لذا ضـرورت  بعمل آيد و مشروط نام موقت صرفاً ثبتباشند،  مي) ده در اطالعات ثبت نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشدكمتر از معدل اعالم ش

قت از نام مو د تا ثبتدارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك الزم مندرج در اين اطالعيه را به آنجا ارائه نماين
بايست وضعيت نهايي خـود را   باشند مي داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي. آنان بعمل آمده و بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد

نچه در اين رابطـه سـوالي دارنـد    درصورت لزوم چنا. ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايندآبان تا پايان 
اي غير از سايت اين سازمان  بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه. توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند مي

  .پاسخ داده نخواهد شد
  آنـان   قبـولي   شـدن   تلقي »يكن  لم  كان«  نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام ند، ثبتنشو  التحصيل فارغ 31/6/93  حداكثر تا تاريخ  كه  شدگاني از پذيرفتهـ 4
  .رفتار خواهد شد  با آنان  مقررات  طبق

يا اطالعات غلطي ارائـه و  و   نموده  را كتمان  حقايق  داوطلبي  گردد كه  مشخص  ، چنانچه) تحصيل  هنگام، پذيرش و يا  نام ثبت(آزمون از   مرحله در هرـ 5
  .رفتار خواهد شد  با وي  مقررات  و طبق لغو  وي  باشد، قبولي واجد شرايط نمي

واحـد  دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسـالمي ايـران   تهران و  –دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانبه دليل عدم وصول نتايج مصاحبه  - 6
محلهـاي   رشـته كـد  ضمناً دانشگاه مفيـد قـم در    .است شده نهايي اعالم نگرديده  به عنوان پذيرفتهذيربط فردي هاي  ر رشتهتا زمان اعالم نتايج نهايي، دقم 

را اعـالم   مصاحبه برگزار و نتايج آن 14080و  12902 تحصيلي هاي منحصراً در كد رشته اعالم شده بود،نيمه متمركز خود كه بصورت داراي شرايط خاص 
  .طلبان گزينش علمي صورت گرفته استونمرات علمي داها براساس  ر بقيه رشتهده است و دونم
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   1393هاي تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال  موارد اصالحي درخصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته -و
كدرشـته محلهـاي تحصـيلي منـدرج در دفترچـه مـذكور، برخـي از        هاي تحصيلي و اطالعيه اصالح  نظر به اينكه پس از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته -     

اند، لذا گزينش نهايي بر اساس ظرفيتهاي جديد انجام  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نسبت به كاهش و يا افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي خود مبادرت نموده
  .گيرد مي
و  2كه پس از انتشار دفترچـه شـماره   ذيربط رش آموزش عالي و يا به تقاضاي دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي كه به دليل عدم داشتن مجوز از دفتر گستي محلهاي  رشته -ز

پـذيرش دانشـجو   نيـز  و در اين كد رشته محلها حذف هاي قبلي  عالوه بر كد رشته هاي تحصيلي اين آزمون از دفترچه راهنماي انتخاب رشتهاطالعيه اصالحي كد رشته محلها، 
  .رفته استصورت نگ

كدرشته   دوره  كدمحل تحصيل  رديف
ضريب   نام رشته امتحاني  امتحاني

  گرايش
  دانشگاه  نام رشته يا گرايش

شـيمي نسـاجي و علـوم     -مهندسي نسـاجي   1284  پرديس  21624  72
  دانشگاه صنعتي اصفهان  شيمي نساجي و علوم الياف  1  الياف

  دانشگاه صنعتي اصفهان  كانيك سنگم  2  مكانيك سنگ –مهندسي معدن   1268  پرديس  20891  73
  دانشگاه صنعتي اصفهان  گرايش ماده چگال  1  فيزيك  1204  پرديس  16961  74
  دانشگاه صنعتي قم  شيمي آلي  2  شيمي آلي –شيمي   1203  روزانه  16091  75
  دانشگاه صنعتي قم  شيمي آلي  2  شيمي آلي –شيمي   1203  شبانه  16137  76

  

  : ش عالي ذيل نسبت به تغيير نام موسسه خود به شرح ذيل اقدام نموده انددانشگاهها و موسسات آموز - ح
  نام جديد  نام قديم  نام جديد  نام قديم

  تهران–غيرانتفاعي رفاه دانشكده   تهران-موسسه غيرانتفاعي رفاه   علوم دريايي چابهاردريانوردي و دانشگاه   دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار
  نور-غيرانتفاعي عالمه محدث نوري دانشگاه   نور-موسسه غيرانتفاعي عالمه محدث نوري   مشهد -صنعتي سجادغيرانتفاعي دانشگاه   مشهد - سجاد اعي موسسه غيرانتف

  مشهد-رانتفاعي خيام غي دانشگاه  مشهد-موسسه غيرانتفاعي خيام   اصفهان- اصفهاني شهيداشرفي غيرانتفاعي دانشگاه  اصفهان-اصفهاني شهيداشرفي غيرانتفاعي موسسه

  
  نحوه گزينش نهائي  -ط
درصد ظرفيت هر رشته با  20با توجه به قانون مربوط به سهميه رزمندگان، و بر اساس ضوابط آزمون صورت گرفته ، محلها  رشته كد هر يك از نهايي در ـ گزينش1

  . بر اساس آن انجام گرفته است نامه اجرايي قانون مذكور به اين سهميه تخصيص داده شده و گزينش رعايت آيين
هاي انتخابي و در سهميه  اي حاوي اطالعات الزم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه2

  . بودقابل دسترسي خواهد  8/6/93تاريخ مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان از 
  .شود ترتيب اثر داده نمي ها درخواستنه واينگو به  نبودهشدگان در حيطه وظايف اين سازمان  و انتقال پذيرفتهگرايش تغيير رشته،  -3
  هاي جديد تكميل ظرفيت و رشته -ي

اطالعيه ،تكميل ظرفيت صورت گيرد،1393در صورتي كه مقرر گردد نسبت به تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو براي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال
  .از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش منتشر خواهد شد 31/6/93در تاريخ ، خصوص اينپذيرش دانشجو در 

پس از دريافت كارنامه نتـايج   الوصف، داوطلبان هاي انجام شده از صحت نتايج اعالم شده اطمينان حاصل شده است؛ مع با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي
تواننـد   باشـند، مـي  نهايي آزمون از طريق سايت درصورتي كه منحصراً درباره كدرشته هاي معرفي شده براي مصاحبه و ساير مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشـته  

. و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيـداً خـودداري نماينـد   منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند  25/6/93حداكثر تا 
  . صورت پذيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد 25/6/93بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 

با شماره تلفن هاي يا  www.sanjesh.orgر به نشاني توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشو داوطلبان گرامي مي
  .بگذارند و از مراجعه حضوري جداً خودداري فرمايند درميان  99-88923595-021
  

  
  روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

  
  



٤ 
 

  )باشند نمي)  ليسانس( كارشناسي  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  داليلي  به  كه  شدگاني پذيرفته مخصوص(و معدلفرم مدرك كارشناسي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
 
  
 

  
  

  

  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  داليلي  به  كه  شدگاني پذيرفتهبراي آندسته از و معدل نمونه فرم مدرك كارشناسي 
  1393سال ) دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل(درآزمون ورودي تحصيالت تكميلي  باشند نمي)  ليسانس( كارشناسي

  
  
  موسسه آموزش عالي /  دانشگاه :   به

 

  موسسه آموزش عالي / دانشگاه :  از 
  

  
    تاريخ در            برادر /رساند خواهر مي  اطالع  به  بدينوسيله      

      
  زش عالي آمو  موسسه  اين از                                  درمقطع             رشته در
  
  

  .باشد مي                                        يسانسمعدل كل لو خواهدشد /  است  شده  فارغ التحصيل 
  

  
اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، يا وزارت علوم،   ذكر است  به  الزمضمناً            

  آموزش  موسسه  آن  اطالع  فقط براي  فرم  اينفناوري و يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بوده و  تحقيقات و
 .د باش مي  ديگري  ارزش  و فاقد هرگونه  است  صادر گرديده  عالي

  
    عالي  آموزش  موسسه  امورآموزشي  امضاء ومهر مسوول  محل
 

همان معـدل  التحصيل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالي به اين سازمان معرفي شده،  اي كه به عنوان فارغ شده معدل پذيرفته  : استثناء
  .فراغت از تحصيل وي درج گردد

   
  

  
 فـرد مدرك فراغـت از تحصـيل     كه  شدگاني  از پذيرفته  دسته  آن  التحصيلي  فارغ  محل  عالي  آموزش  موسسات و دانشگاهها ـ1  :مهم هاي  تذكر
نـام و شـركت در آزمـون     در زمـان ثبـت    كه  شدگاني  تهاز پذيرف  دسته  آنبراي  -2. باشد الزم است اين فرم نيز تكميل گردد فاقد معدل ميمذكور 

عالوه بر فرم   است الزم د،نشو مي  التحصيل فارغ 31/6/93  تاريخ تاحداكثر و   بوده آخر تحصيلي سال  دانشجوي 1393ورودي تحصيالت تكميلي سال 
در صـورت  ) دفترچـه شـماره يـك    28مندرج در صفحه (30/11/92و يا  31/6/92تا  شده  گذرانده  واحدهاي  كل صادره قبلي مبني بر درج ميانگين

التحصيل و يـا دانشـجوي سـال آخـر دوره كارشناسـي       شدگاني كه فارغ ـ پذيرفته3. التحصيلي، اين فرم را نيز تكميل نمايند عدم صدور مدرك فارغ
ه كارداني خود را نيز به ضميمه اين برگـه بـه دانشـگاه    باشند الزم است مدرك فراغت از تحصيل دور مي) از مقطع كارداني به كارشناسي(ناپيوسته 

آن دسته از داوطلبـاني   -5 .بايست مدرك فارغ التحصيلي خود را ارائه نمايند مي 1/1/93فارغ التحصيالن قبل از تاريخ  -4. نمايندمحل قبولي ارائه 
ك فراغت از تحصيل را به همراه ساير مدارك ثبت نـامي بـه موسسـه    اند، الزم است اصل مدر نام در اين آزمون فارغ التحصيل بوده كه در زمان ثبت

بديهي است در غيراينصورت از ادامه . محل قبولي در زمان ثبت نام اوليه و يا حداكثر تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ارائه نمايند
فرم معدل دانشجويان سال آخـر   ، يامندرج در اين فرممعدل (ته شده پذيرفچنانچه مغايرتي بين معدل  -6. تحصيل آنان نيز جلوگيري خواهد شد

پذيرفته شدگان موسسه محـل قبـولي نيـز درج     اطالعاتو معدل ارائه شده به اين سازمان كه در  )و يا مدرك كارشناسي داوطلبدوره كارشناسي 
 .تا وضعيت وي بررسي شود د آمدبه عمل خواهنام  بطور موقت ثبتاز پذيرفته شده شده است ، وجود داشته باشد، 

      كارشناسي پيوسته           
   كارشناسي ناپيوسته           

  :تاريخ   بسمه تعالي 
  : شماره 

     اعشار      صحيح


