
  باسمه تعالی    

  فرم درخواست متقاضیان (دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته)                                     

  پذیرش بدون آزمون  جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد                                              

  

هی از مفاد آیین نامه پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد بدون آزمون ویژه دانشجویان  برگزیده علمی دانشگاه ها و اینجانب با مشخصات ذیل و با آگا

  داشتن شرایط متقاضی استفاده از تسهیالت آیین نامه جهت ثبت نام در موسسه آموزش عالی انرژي در مقطع کارشناسی ارشد می باشم .

  

 الف :مشخصات فردي

 نام پدر: گی:نام خانواد نام:

 کد ملی: شماره شناسنامه: تاریخ تولد:

 شماره تلفن ثابت: شماره تلفن همراه:

 تلفن دانشگاه محل تحصیل: آدرس محل سکونت:

 ب: اطالعات تحصیلی قبل از دانشگاه :

 معدل پیش دانشگاهی : معدل دیپلم: رشته تحصیلی:

 ب:اطالعات دانشگاهی:

 و معدل کاردانی: محل تحصیل  رشته کاردانی:

تاریخ فراغت از تحصیل : ماه     

 سال

 : شناسیمحل تحصیل و معدل کار رشته کارشناسی :

تاریخ فراغت از تحصیل : ماه     

 سال

 ت:مبناي درخواست:

  

  واحد درسی ، 115نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل  7پس از 

   واحد درسی 110نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل  6یا 

  واحد هاي درسی تا پایان نیمسال  یا سه چهارم

 
 

و به لحاظ میانگین کل جز  ده درصد برتر دانشجویان هم 

  رشته یا هم ورودي خود می باشم .

  نیمسال دانش آموخته شده ام. 6در 

 رتبه اول تا پانزدهم المپیاد هاي علمی و دانشجویی می باشم

  

  زمون کارشناسی ارشد می باشم .آخصات فوق داوطلب استفاده از آیین نامه پذیرش بدون اینجانب با مش

  کند . این فرم به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد و حقی براي متقاضی ایجاد نمی

  

  امضا :                                                                                                                  

  تاریخ :                                                                                                                

  مدارك الزم :

  تکمیل فرم پیوست 

  3*4قطعه عکس  2و  از تمامی صفحات و شناسنامه پشت و رو تصویر کارت ملی

  ی به همراه ریزنمرات تایید شده تصویر آخرین مدرك تحصیل

  رزومه علمی داوطلب 

  نامه دانشگاه مقطع قبلی مبنی بر تایید احراز شرایط آیین نامه 

  اصل و کپی و دفترچه آماده به خدمت و یا کارت پایان خدمت –برادران 

  فرم معرفی نامه به دوره کاردانی خود (جز ده درصد ) را نیز ارائه نمایند . دارندگان مدرك کارشناسی ناپیوسته در صورت استفاده از آیین نامه الزم است عالوه بر اصل

  نمایید . یمیلا s.khosravi@energy.ac.irبا عنوان استعداددرخشان به آدرس  zipلطفا ًمدارك فوق را در قالب یک فایل 

محل الصاق 

  3*4عکس 


