فرم شماره 1
((معرفی نامه متقاضیان استعداد درخشان و ممتاز برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون))
ویژه دانشجویان سایر دانشگاهها ( پذیرش برای سال تحصیلی )98-99
 -1مشخصات شناسنامه ای:
نام خانوادگی:
تولد:

نام پدر:

نام:
کد ملی:

تاریخ

جنس:
سریال شناسنامه:

شماره شناسنامه:

 -2تعیین درصد کارشناسی:
جزء  15درصد برتر هم رشته و هم ورودی :بله

خیر

 -3اطالعات دوره تحصیلی کارشناسی:
نام دانشگاه:

رشته تحصیلی:

تاریخ

گرایش:

ورود به تحصیل:
تاریخ فارغ التحصیلی:

فارغ التحصیل خواهند شد.

 -4اطالعات وضعیت تحصیلی داوطلب:
تعداد ترم های گذرانده:

تعداد واحدهای گذرانده تا پایان نیمسال ششم:

معدل:
*معدل کارشناسی تا پایان نیمسال ششم درج گردد.
تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی:
رتبه:
*رتبه برای کارشناسی پیوسته تا پایان نیمسال ششم درج گردد

معاون آموزشی  /مدیر کل آموزش دانشگاه

دانشگاه یاسوج
حوزه مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهای درخشان دانشگاه
فرم استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل ممتازین کارشناسی دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاهها در دوره کارشناسی ارشد بدون
آزمون کتبی دانشگاه یاسوج سال تحصیلی 98 - 99
************************************************************************
 -1نام خانوادگی:

 -2نام :

مرد

 -4نام پدر:

 -5شماره شناسنامه:

 -3جنس :زن
 -1کد ملی:
 -2دانشجوی ورودی نیمسال ........................................سال تحصیلی
 معدل مقاطع تحصیلی گذشته: -10دیپلم:
 -3پیش دانشگاهی:
 -12کارشناسی(نا پیوسته)( :تاپایان نیمسال ششم)........................................ :

 – 6تاریخ تولد/ / :

 -11کاردانی:

 -13رشته مورد تقاضا ............................................................... ................. :گرایش............................................................ :
 -14شماره های تماس ضروری:

کد شهرستان:
تلفن منزل:
تلفن همراه:

 -15نشانی دقیق و کامل پستی محل سکونت:
 -16کد پستی ده رقمی:

امضاء داوطلب:
تاریخ:
شماره:

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه یاسوج

گواهی می گردد آقای/خانم  .................... .....................فرزند  ............................به شماره شناسنامه  .........متولد  ................در بین
 ...................نفر دانشجویان ورودی نیمسال دوم /93-94نیمسال اول تحصیلی  94-95رشته -گرایش  ................................تا پایان
نیمسال شش م از سنوات تحصیلی خود با کسب معدل کل  .............رتبه  ...........را احراز نموده و تأیید می گردد ،رتبه نامبرده در
بین هم رشته-هم ورودیهای خود جزء  15درصد برتر دوره می باشد.

محل مهر و امضاء
معاون /مدیر آموزشی دانشگاه ................

