فرم ج

بسمه تعالی

…………………...

شها
تا يز ……………………

گواهی تایید معدل و رتبه ویژه قبول شدگان علمی دوره های كارشناسی ارشد سال 1399
دانشگاه تربیت مدرس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

از :دانشگاه /موسسه آموزش عالی دولتی ......................................................
به :مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه تربیت مدرس
بدينوسيله گواهي مي شود آقاي/خانم  ..................................................فرزندد  ........................بده شدها ملدي  ......................................تحصديت
مقطع كا شناسي پيوسته دو  ..................اين دانشگا د

شته  .....................................................گرايش ..........................................ا طدي مدد

حداكثر  ...................نيهسدا بدا ميدانگين كد ............................. .د تدا يز وز  .................مدا  ..............سدا  .................بده پايدا

سداند و

دانش آموخته محسوب مي شود و با كسب تبه  .........................از بين  ..............نفر جزء پانزد ( )15د صد برتر دانشجويا هم شته و هدم
و ودي خود د اين دانشگا  /موسسه آموزش عالي مي باشد.
اين گواهي صرفاً براي اطتع دانشگا تربيت مد س صاد شد و فاقد هرگونه اعتبا ديگري و غيرقاب .ترجهه است.
مدیر امور آموزشی دانشگاه  /موسسه آموزش عالی
نام و نام خانوادگی ،امضا و مهر

توجه :ثبت نام قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید نهایی توسط سازمان سنجش آموزش كشور ،تایید صالحیت عمومی آنان توسط هیات مركزی
گزینش دانشجو وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و تشکیل دوره از طریق پذیرفته شدگان آزمون سراسری كارشناسی ارشد می باشد.

در صورت عدم ارائه فرم ج حداكثر تا  10شهریورماه سال  1399بایستی قسمت زیر توسطط داوطلط

تکمیطل ،امضطا و بطه

مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون تحویل شود:
اينجانب  ....................................................فرزند  .....................................به شها ملي ...........................................تاييد مي نهايم كه حداكثر تا تدا يز
 31شهريو ما  1399دانش آموخته شوم و متعهد مي شوم گواهي تاييد معد و تبه بده شدرف فدوا ا مبندي بدر اين ده تدا زمدا داندش
آموختگي نيز د زمر پانزد ( )15د صد برتر دانشجويا هم شته و هم و وي خود هستم ا حدداكثر تدا پايدا وقدت ادا ي وز دوشدنبه
مو خ  14مهرما  1399به مديريت هه ا ي هاي آموزشي و آزمو دانشگا تربيت مد س تحوي .نهايم؛ بدديهي اسدت انان ده د مهلدت
مقر موفق به ا ائه گواهي مو د نظر نشوم دانشگا مجاز است نسبت به لغو پذيرش اينجاندب اقددام نهايدد و شدركت د كدتس هداي دو
هي گونه حقي براي اينجانب ايجاد نهي كند و ح ق هر گونه اعتراضي نسبت بده دانشدگا ا د مراجدع قیدايي و ادا ي از خدود سدلب مدي
نهايم.
نام و نام خانوادگي ....................................

امیاء........................................................

تا يز ..........................................................

اثر انگشت

