فرم مخصوص پذيرفتهشدگان آزمون ورودي دوره دكتري « »Ph.Dنيمهمتمركز سال 1400
كه موفق به ارائه اصل مدرك كارشناسيارشد (فوقليسانس) و يا دكتري حرفهاي در زمان ثبتنام نميباشند.
نمونه فرم مدرك كارشناسيارشد و يا دكتري حرفهاي براي آندسته از پذيرفتهشدگاني كه قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسيارشد
(فوقليسانس) و يا دكتري حرفهاي نميباشند.

بسمهتعالي

تاريخ:

1400/ /

شماره:
به :دانشگاه/موسسه آموزش عالي
از :دانشگاه/موسسه آموزش عالي
در تاريخ
بدينوسيله به اطالع ميرساند آقاي/خانم
در مقطع كار شنا سيار شد  /دكتري حرفهاي از اين
در ر شته تح صيلي
موسسه آموزش عالي فارغالتحصيل شده است و معدل كل كارشناسيارشد /دكتري حرفهاي نامبرده  . . . . . . . . .ميباشد.
همچنين الزم به ذكر استتت اشتتتبال به تحصتتيل نامبرده مورد توييد شتتوراي عالي انقال فرهناي يا وزار علوم
تحقيقا و فنآوري و يا وزار بهداشتت درمان و آموزش پزشتيي بوده و اين فرم فق براي اطالع آن موستسته آموزش
عالي صادر شده و فاقد هرگونه ارزش دياري ميباشد.

محل امضا و مهر مسئول امور آموزشي
تذكرات مهم:
 -1دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل فارغالتحصيلي آندسته از پذيرفته شدگاني كه مدرك فراغت از تحصيل فرد مذكور
فاقد معدل ميباشد ،الزم است اين فرم را تكميل و پس از تأييد همراه ساير مدرك در زمان ثبتنام ارائه نمايند.
 -2براي آندسته از پذيرفته شدگان كه در زمان ثبتنام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري« »Ph.Dنيمهمتمركز سال 1400
دانشجوي سال آخر بوده و حداكثر تا تاريخ  1400/6/31فارغالتحصيل ميشوند ،الزم است عالوه بر فرم صادره قبلي مبني بر درج
ميانگين كل واحدهاي گذرانده شدددده تا تاريخ ( 1399/6/31و يا حداكثر تا تاريخ  - )1399/11/30مندرج در صددد حه  70دفترچه
راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون مذكور -درصور عدم صدور مدرك كارشناسيارشد و يا دكتري حرفهاي اين فرم را
نيز تيميل نموده و پس از توييد همراه ساير مدارك در زمان ثبتنام ارائه نمايند.
 -3فارغالتحصيالن قبل از تاريخ  1400/1/1ميبايست مدرك فارغالتحصيلي خود را ارائه نمايند.
 -4آندسته از متقاضياني كه در زمان ثبتنام در آزمون فارغالتحصيل بودهاند الزم است اصل مدرك كارشناسي ارشد
و يا دكتري حرفهاي خود را همراه با ساير مدارك ثبتنامي ارائه نمايند.

