فرم شماره 2
به نام خدا

محل
الصاق
عکس

برگ درخواست پذیرش بدون آزمون برگزیده المپیادهای علمی -دانشجویی در استخدام پیمانی /رسمی
وزارت آموزش و پرورش برای دوره کارشناسی ارشد
سال تحصیلی 0410-0412

اينجانب آقای/خانم  ........................................................به شمااه شناسمناهه  ...................................سمیيا شناسمناهه  .......................................کم هیم
 ............................................ک پیسنی (هن هج ده حکم کماهزیين
نیاسا او

□

دو

□

سا تحصیی  ........... ......................هشمته  ...............................................................زمیاي

دانشگا  .................................................................با هع

توسط داوطیب تکایل زیدد

فاهغالتحصیی

 ....................................نما پم ه  .................................هتولم  31....../......../.......وهودی

کل (پايان تحصیالت  .......................و  ...................واح زذهان

ط  ...................نیاسا تحصیی ده تاهيخ  ............................دان

آهوخته ش

 ............................... ..........................از
(تع اد کل واح های دوه يا هشته

/خواهم ش .

به استناد آيینناهه پذيیش ب ون آزهون استع ادهای دهخشان ده هقطع کاهشناس اهش به شااه /133013و هوهخ  89/33/30و ابالغیههای هیبوطه وزاهت
عیو  ،تحقیقات و فناوهی و با اطالع از هاد  1آيینناهه هذکوه (هتبههای او تا پانیدهم هیحیه نهاي الاپیادهای عیا دانشجوي بیای وهود به هاان هشته
بیزیي

با هعیف دبییخانه الاپیاد و بن  1شیو ناهه اجیاي پذيیش ب ون آزهون کاهشناس اهش دانشگا تیبیت دبیی شهی هجائ  ،تقاضای پذيیش ده

دوه کاهشناس اهش هشته(های (ح اکثی دو اولويت  ....................................................................... -2 ....................................................................... -3ها داه
و هتعه ه شو بیای بیخوهداهی از اين سهایه ،ح اکثی تا تاهيخ  3033/30/13ده آزهون کییه دهوس اعم از تئوهی ،عای  ،پیوژ و هعیف به استاد شیکت
کید تا با اهسا نایات ده ههیت قانون اهکان هحاسبه هع
ع

اهسا نای زیدد ،دانشگا تیبیت دبیی شهی هجائ

کل هق وه باش  .ده صوهت هیزونه تأخییی ده اهائه ه اهک يا شیکت ده اهتحان که هنجی به

هیچگونه هسئولیت ده قبا پذيیش اينجانب ن اهد .ضان اينکه اين دهخواست به هنیله پذيیش

ده دانشگا نا باش .
تبصی  :پذيیش بیای سا تحصیی بالفاصیه پس از دان

آهوختگ و صیفاً بیای يک باه اهکان داهد.
تاهيخ و اهضاء:

آدهس و شااه تیفن تااس (ضیوهی :هوبايل و ثابت :

عنوان بیزیي

عیا داوطیب
توسط زیو اهوه نخبگان و استع ادهای

□ هتبههای او تا پانیدهم هیحیه نهاي الاپیادهای عیا دانشجوي بیای وهود به هاان هشته بیزیي  ،با هعیف دبییخانه الاپیاد.

زواه ه شود از آقای/خانم  ...............................................ده جیسه شااه  ...............................هوهخ  .........................هصاحبه عیا – تخصص به عال آه /

□ ................................................

بیهس ه اهک انجا زیدي و ناهبید هوفق به اخذ پذيیش ده هشته  ............................................زیاي

زیدي  □ /نگیدي .

صوهتجیسه /ناهه شوهای زیو ضایاه ه باش .
نا و نا خانوادز ه يی زیو آهوزش  ...................................................................................تاهيخ  ....................................ههی و اهضاء
تقاضای آقای/خانم  ...................................................دانشجوهعیم دوه کاهشناس هوهد بیهس قیاه زیفت و حائی شیايط زيی ه باش .
به استناد صوهتجیسه /ناهه شااه  .................................هوهخ  ......................زیو آهوزش  ............................ده هصاحبه عیا  /بیهس ه

دهخشان تکایل زیدد

توسط دانشک

هحل تقاضا تکایل زیدد

(ه اهک پیوست است

آدهس پست الکتیونیک :

ش  □/نش

اهک ،پذيیفته □

است.

بیاساس حکم کاهزیين هعتبی فیهنگ (هستخ
ه اهک هتقاض هوهد تأيی

□

ه باش

□/

پیاان يا هسا وزاهت آهوزش و پیوهش ناهبید هجاز به شیکت ده فیاخوان □ ه باش

□/

نا باش .

نا باش .

تقاضای ناهبید ده شوهای زیو اهوه نخبگان و استع

ادهای دهخشان هطیح و پذيیفته □

ش

□/

نش

است.

زیو اهوه نخبگان و استع ادهای دهخشان  ..................................................................تاهيخ........................................ههی و اهضاء
توضیحات...................................................................................................................................................................................................................................................... :

