فرم شماره 0
به نام خدا

برگ درخواست پذیرش بدون آزمون دانشجومعلم ترم آخر یا دانشآموخته ممتاز در استخدام پیمانی /رسمی
وزارت آموزش و پرورش برای دوره کارشناسی ارشد
سال تحصیلی 0410-0412

محل
الصاق
عکس

اينجانب آقای/خانم  ...........................................به شماره شناسنامه  ..................................سريال شناسنامه  ..................................کد ملی  ..................................کدد ررسدنلی

(مندرج در حکم کارگزينی)  ..................................نام ردر  ..........................متولد  31......../........./.......ورودی نیمسال اول □ دوم □
 .................................................گدراي

سدال تحصدیلی  .......................رشدته

 ...............................................از دانشدااه  ...........................................................بدا معددل کد (رايدا تحصدی) )  .......................و

 ...................واحدگذرانده (تعداد ک واحدهای دوره يا رشته فارغالتحصدیلی) طدی  ...................نیمسدال تحصدیلی (حدداکرر  8نیمسدال) در تداري ..................................

توسط داوطلب تکمی گردد

دان

آموخته شدم/خواهم شد .همچنین تا رايا نیمسال ششم با معدل ک  .....................و تعداد  .................واحد گذرانده (حداق سه چهارم از ک واحدهای دوره به لحاظ

میاناین ک ) جزء رانزده درصد برتر،کارشناسی ریوسته دانشجويا همرشته و همورودی دانشااه خود میباشم.
به استناد آيیننامه رذيرش بدو آزمو استعدادهای درخشا در مقطع کارشناسی ارشد به شماره /133013و مورخ  98/33/36و اب)غیههای مربوطه وزار علوم ،تحقیقا
و فناوری و با اط)ع از ماده  2آيیننامه مذکور و شیوه نامه اجرايی رذيرش بدو آزمو کارشناسی ارشد دانشااه تربیت دبیر شهید رجائی ،تقاضای رذيرش در دوره
کارشناسی ارشد رشته(های) (حداکرر دو اولويت)  ....................................................................... -2 .............................................................................. -3را دارم و متعهد
میشوم برای برخورداری از اين سهمیه حداکرر تا تاري  3033/36/13در آزمو کلیه دروس اعم از تئوری ،عملی ،رروژه و معرفی به استاد شرکت کرده تا با ارسال نمرا
در مهلت قانونی امکا محاسبه معدل ک مقدور باشد .درصور

هرگونه تأخیری در ارائه مدارک يا شرکت در امتحا که منجر به عدم ارسال نمره گردد ،دانشااه تربیت

دبیر شهید رجائی هیچاونه مسئولیتی در قبال رذيرش اينجانب ندارد .ضمن اينکه اين درخواست به منزله رذيرش در دانشااه نمیباشد.
تذکر  :3در  1بند اول اين فرم حتماً معدل ،رتبه و تعداد واحدهای گذرانده در دوره کارشناسی ریوسته تا رايا ترم  6درج گردد (به استناد آيیننامه و شیوهنامه مذکور)
تذکر  :2رذيرش برای سال تحصیلی ب)فاصله رس از دان

آموختای و صرفاً برای يک بار امکا دارد.
تاري و امضاء:

آدرس و شماره تلفن تماس (ضروری :موباي و ثابت):

توسط دانشکده

مح تحصی تکمی گردد

آدرس رست الکترونیکی:
گواهی میشود آقای/خانم  .......................................دانشجومعلم دوره کارشناسی رشته  ......................................گراي

 .................................دوره روزانه □ شبانه□

ورودی نیمسال  .....................سال تحصیلی  .....................دانشااه  ................................................................به شماره دانشجويی ...............................طی  ........6.......نیمسال
تحصیلی معدل ک  .........................را بهدست آورده و همچنین در رايا نیمسال ششم ،رتبه  ..................از  .....................نفر را کسب نموده ،از اين لحاظ جزء رانزده درصد
دانشجويا برتر همرشته و همورودی خود است.
□ در صور گذراند واحدهای اخذ شده در نیمسال جاری حداکرر تا شهريور ماه سال  3033فارغالتحصی خواهدشد.
□ در تاري ............................................فارغالتحصی شدهاست.
نام و نامخانوادگی معاو آموزشی دانشکده ...................................................تاري  ............................................مهر و امضاء

توسط دانشکده مح
توسط گروه امور نخباا و

استعدادهای درخشا تکمی گردد

توسط آموزش ک

تقاضا تکمی گردد

دانشااه مح تحصی

تکمی گردد

گواهی میشود آقای/خانم  .......................................دانشجومعلم دوره کارشناسی ریوسته رشته  ..................................................گراي

 ..........................................دانشااه

 ................................................................به شماره دانشجويی  ...............................طی  .......6........نیمسال تحصیلی معدل ک  ...........................را بهدست آورده و همچنین در
رايا نیمسال ششم ،رتبه  .....................از  ...................نفر را کسب نموده ،از اين لحاظ جزء رانزده درصد دانشجويا برتر همرشته و همورودی خود است.
□ در صور گذراند واحدهای اخذ شده در نیمسال جاری حداکرر تا شهريور ماه سال  3033فارغالتحصی خواهد شد.
□ در تاري  ............................................فارغالتحصی شدهاست.
نام و نام خانوادگی مدير امور آموزشی دانشااه  ......................................................................تاري  .......................................مهر و امضاء
گواهی میشود از آقای/خانم .................................................در جلسه شماره  ..............................مورخ ........................مصاحبه علمی -تخصصی به عم آمد /بررسی مدارک
انجام گرديد و نامبرده موفق به اخذ رذيرش در رشته ......................................گراي

 □ ..................................گرديد □ /

نارديد .صورتجلسه/نامه شورای گروه ضمیمه

میباشد.
نام و نام خانوادگی مدير گروه آموزشی ..................................................................................تاري  ....................................مهر و امضاء

تقاضای آقای/خانم  ...................................................دانشجومعلم دوره کار شناسی مورد بررسی قرار گرفت و حائز شرايط زير میباشد:
به استناد صورتجلسه /نامه شماره  ..............................مورخ  .........................گروه آموزشی  ...........................در مصاحبه علمی /بررسی مدارک رذيرفته □ شده □/نشده
است.

براساس حکم کارگزينی معتبر فرهنای (مستخدم ریمانی يا رسمی وزار آموزش و ررورش) نامبرده مجاز به شرکت در فراخوا □ میباشد□ /
با توجه به تأيید دانشکده و آموزش ک دانشااه مح تحصی جزء رانزده درصد برتر دانشجويا همرشته و همورودی دانشااه □ میباشد □ /نمیباشد.

نمیباشد.

تقاضای نامبرده در شورای گروه امور نخباا و استعدادهای درخشا

مطرح و رذيرفته □ شده□/

نشده است.

گروه امور نخباا و استعدادهای درخشا دانشااه  ................................................................تاري  .................................مهر و امضاء
توضیحات............................................................................................................................................................................................................................................................................................ :

