
















  3 - الف م فر
  »باسمه تعالي«

  
  :تاريخ                    
  :شماره                    
  :پيوست                    

  
  

  2/3/91و مورخ /22354نامه شماره  معرفي نامه استفاده از تسهيالت آيين
  )كارشناسي پيوسته مربوط به مقطع گواهي( 

  
  
  

  سازمان سنجش آموزش كشور
  

  با سالم 
  ...........................فرزنـد  ..................................................خـانم  /آقاي شود؛ وسيله گواهي مي بدين

سـال  .............. ورودي نيمسـال   13...........سـال تولدم............... كـد ملـي   ................ به شماره شناسنامه  
بـا   كارشناسي پيوسـته مقطع  ..............................گرايش .................................رشته در ............... تحصيلي

پـس از  ..... ............سـال تحصـيلي    .............در نيمسـال   نفـر ....... در بـين  ........ و رتبه  ..........معدل كل 
ده درصـد  جزو به لحاظ ميانگين كل ) واحد درسي...... با گذراندن (گذراندن شش نيمسال تحصيلي 

و طـي   باشـد  خـود مـي   )مجموع دوره روزانه و شـبانه ( هم ورودي و هم رشتهدر بين دانشجويان  برتر
  .التحصيل شده است فارغ هشت نيمسال تحصيلي

  
  
  

  مهر  و امضاء
  معاون آموزشي دانشگاه 

  
  
  
  

  .در سربرگ دانشگاه تهيه گردد شده به صورت تايپ بايد مشخصات دانشجويان*: 
  .اره شناسنامه، كدملي و سال تولد الزامي استدرج شم**: 

  
يالن همان دوره مقايسه صدرصد برتر در ميان فارغ التح 10مي بايست براي دانش آموختگان دوره هاي مجازي و نيمه حضوري *

.قيد گردد) مجازي يا نيمه حضوري (عنوان همان دوره ) مجموع دوره روزانه و شبانه(شده و به جاي عبارت 



  4- لف افرم 
  »باسمه تعالي«

  
  :تاريخ                    
  :شماره                    
  :پيوست                    

  
  

  2/3/91و مورخ /22354نامه شماره  معرفي نامه استفاده از تسهيالت آيين
  )گواهي مربوط به مقطع كارشناسي پيوسته( 

  
  
  

  سازمان سنجش آموزش كشور
  

  با سالم 
  ...........................فرزنـد  ..................................................خـانم  /آقاي شود؛ وسيله گواهي مي بدين

سـال  .............. ورودي نيمسـال   13...........متولدسـال ............... كـد ملـي   ................ به شماره شناسنامه  
بـا   كارشناسي پيوسـته مقطع  ..............................ايش گر.................................در رشته ............... تحصيلي

پـس از  ..... ............سـال تحصـيلي    .............در نيمسـال   نفـر ....... در بـين  ........ و رتبه  ..........معدل كل 
جـزو بيسـت   به لحاظ ميـانگين كـل   ) واحد درسي...... با گذراندن (گذراندن شش نيمسال تحصيلي 

و  باشـد  خـود مـي   )مجموع دوره روزانه و شبانه( هم ورودي و در بين دانشجويان هم رشته برتر رصدد
  .التحصيل شده است فارغ طي هشت نيمسال تحصيلي

  
  
  

  مهر  و امضاء
  معاون آموزشي دانشگاه 

  
  
  
  

  .مشخصات دانشجويان بايد به صورت تايپ شده در سربرگ دانشگاه تهيه گردد*: 
  .شناسنامه، كدملي و سال تولد الزامي استدرج شماره **: 

  
 50زيـر  رتبـه  و ) ك و علوم تجربـي  يرياضي و فيز(كشوري  100اين فرم مربوط به دانشجوياني است كه حائز رتبه هاي زير *** 

  . مي باشند) هنر و زبان(كشوري 20و رتبه زير ) علوم انساني(كشوري 



  3 - فرم الف 
  »باسمه تعالي«

  
  :يختار                    
  :شماره                    
  :پيوست                    

  
  

  2/3/91و مورخ /22354نامه شماره  معرفي نامه استفاده از تسهيالت آيين
  )گواهي مربوط به مقطع كارشناسي پيوسته( 

  
  
  

  سازمان سنجش آموزش كشور
  

  با سالم 
  ...........................فرزنـد  ..................................................خـانم  /آقاي شود؛ وسيله گواهي مي بدين

سـال  .............. ورودي نيمسـال   13...........متولدسـال ............... كـد ملـي   ................ به شماره شناسنامه  
بـا   كارشناسي پيوسـته مقطع  ..............................گرايش .................................در رشته ............... تحصيلي

پـس از  ..... ............سـال تحصـيلي    .............در نيمسـال   نفـر ....... در بـين  ........ و رتبه  ..........معدل كل 
جزو ده درصـد  به لحاظ ميانگين كل ) واحد درسي...... با گذراندن (گذراندن شش نيمسال تحصيلي 

و طـي   باشـد  خـود مـي   )مجموع دوره روزانه و شـبانه ( هم ورودي و در بين دانشجويان هم رشته برتر
  .التحصيل شده است فارغ شش نيمسال تحصيلي

  
  
  

  مهر  و امضاء
  معاون آموزشي دانشگاه 

  
  
  
  

  .مشخصات دانشجويان بايد به صورت تايپ شده در سربرگ دانشگاه تهيه گردد*: 
  .درج شماره شناسنامه، كدملي و سال تولد الزامي است**: 

  
درصد برتر در ميان فارغ التحصيالن همان دوره مقايسه  10مي بايست براي دانش آموختگان دوره هاي مجازي و نيمه حضوري *

.قيد گردد) مجازي يا نيمه حضوري( عنوان همان دوره ) مجموع دوره روزانه و شبانه(شده و به جاي عبارت 



  1- فرم شماره الف
  »باسمه تعالي«

  
  :تاريخ                    
  :شماره                    
  :پيوست                    

  
  

  2/3/91و مورخ /22354نامه شماره  معرفي نامه استفاده از تسهيالت آيين
  )پيوستهناگواهي مربوط به مقطع كارشناسي (

  
  
  

  سازمان سنجش آموزش كشور
  

  با سالم 
  ...........................فرزنـد  ..................................................خـانم  /آقاي شود؛ وسيله گواهي مي بدين

.............. ورودي نيمسـال   13...........متولدسـال ............... داراي كـد ملـي   ................ به شماره شناسنامه  
 ..........معـدل كـل   بـا  ............  ..................گـرايش  .................................در رشته ....... ...............سال تحصيلي

مجموع دوره روزانه (هم ورودي و دانشجويان هم رشته در بين  كارشناسي ناپيوستهمقطع رتبه اول 
تحصـيلي  نيمسال پس از سه .................سال تحصيلي  .............در نيمسال  نفر...........را در بين   )و شبانه

   .شده استالتحصيل  فارغتحصيلي  نيمسالكسب كرده است و طي چهار 
  
  

  مهر و امضاء
  معاون آموزشي دانشگاه 

  
  

  .مشخصات دانشجويان بايد به صورت تايپ شده در سربرگ دانشگاه تهيه گردد*: 
  .درج شماره شناسنامه، كدملي و سال تولد الزامي است**: 

  
  .از دانشگاه فارغ التحصيلي مقطع كارداني تهيه نمايند را نيز 2-داوطلبان حائز شرايط مي بايست فرم شماره الف *** 



  2- فرم شماره الف
  »باسمه تعالي«

  
  :تاريخ                    
  :شماره                    
  :پيوست                    

  
  

  2/3/91و مورخ /22354نامه شماره  معرفي نامه استفاده از تسهيالت آيين
  )كاردانيگواهي مربوط به مقطع (

  
  
  

  ورسازمان سنجش آموزش كش
  

  با سالم 
  ...........................فرزنـد  ..................................................خـانم  /آقاي شود؛ وسيله گواهي مي بدين

سـال  .............. ورودي نيمسـال   13...........متولدسـال ............... كـد ملـي   ................ به شماره شناسنامه  
مقطـع   ..............................گـرايش  .................................در رشـته  نيمسـال   ...............طي .......... .....تحصيلي
.....  ............سـال تحصـيلي    .............در نيمسال  نفر....... در بين ........ و رتبه  ..........با معدل كل  كارداني

هـم   و در بين دانشجويان هـم رشـته   ده و به لحاظ ميانگين كل جزو ده درصد برترالتحصيل گردي فارغ
  .باشد خود مي )مجموع دوره روزانه و شبانه( ورودي

  
  
  
  

  مهر و امضاء
  معاون آموزشي دانشگاه 

  
  

  .مشخصات دانشجويان بايد به صورت تايپ شده در سربرگ دانشگاه تهيه گردد*: 
  .ي و سال تولد الزامي استدرج شماره شناسنامه، كدمل**: 
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