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در تاريخ
از اين موسسه آموزش عالي

ميباشد.

ضمناً الزم به ذكر است اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي ،يا وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي بوده و اين فرم فقط براي اطالع آن موسسه آموزش
عالي صادر گرديده است و فاقد هرگونه ارزش ديگري ميباشد .

محل امضاء و مهر مسئول امورآموزشي موسسه آموزش عالي

استثناء  :معدل پذيرفتهشدهاي كه به عنوان فارغ التحصيل رتبه اول از سوي آن موسسه آموزش عالي به اين سازمان معرفي شده ،همان معدل
فراغت از تحصيل وي درج شود.

تذكرهاي مهم  -1 :دانشگااهاا و موسگسگا آموزش عالي محل فارغالتحصگييي آن دسگته از پذيرفته شگدااني كه مدرك فراغت از تحصگيل فرد
مذكور فاقد معدل ميباشگد زز اسگت اين فر ني تمميل شگود -2 .براي آن دسگته از پذيرفته شگدااني كه در زمان اعال نتايج اوليه و تمميل فر
انتخاب رشگگته هاي تحصگگييي اينترنتي خمور  1401/4/1لغايت  )1401/4/6اين آزمون ،دانشگگيوي سگگال آخر شگگناخته شگگده و حداكثر تا تاريخ
 1401/6/31فارغالتحصگگيل ميشگگوند ،زز اسگگت فر مندرج در صگگهحه  79دفترچه شگگماره ير را تمميل و ارائه نمايند -3 .پذيرفتهشگگدااني كه
فارغ التحصگيل و يا دانشگيوي سگال آخر دوره كارشگناسگي ناپيوسگته خاز مردا كارداني به كارشگناسگي) ميباشگند و مدرك آنان ني فاقد معدل ميباشگد
زز اسگت مدرك فراغت از تحصگيل دوره كارداني خود را ني به يگميمه اين براه و يا دانشگيويان سگال آخر كارشگناسگي ناپيوسگته فر مندرج در
صگهحه  79دفترچه راهنماي ثبت نا را نموده و آناا را به دانشگااه محل قبولي ارائه نمايند -4 .فارغ التحصگيالن قبل از تاريخ  1401/1/1ميبايسگت
مدرك فارغالتحصگگييي خود را ارائه نمايند -5 .آن دسگگته از داوبيباني كه در زمان ثبتنا در اين آزمون فارغ التحصگگيل بودهاند ،زز اسگگت اصگگل
مدرك فراغت از تحصگيل را به همراه سگاير مدارك ثبت نامي به موسسه محل قبولي در زمان ثبت نا اوليه و يا حداكثر تا قبل از شرون نيمسال دو
سگگال تحصگگييي اري ارائه نمايند .بدياي اسگگت در غيراينصگگور از ادامه تحصگگيل آنان ني يوايري خواهد شگگد -6 .چنانچه مغايرتي بين معدل
پذيرفته شگده خمعدل مندرج در اين فر  ،يا فر معدل دانشگيويان سگال آخر دوره كارشگناسگي پيوسگته يا ناپيوسگته و يا مدارك داوبي)) و معدل ارائه
شده به اين سازمان كه در ابالعا پذيرفته شداان موسسه محل قبولي ني درج شده است ،و ود داشته باشد ،از پذيرفته شده بدور موقت ثبتنا
به عمل خواهد آمد تا ويعيت وي بررسي شود.

