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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 

معرفي نامه متقاضيان حائز شرايط آيين نامه شماره 

  35/30/17/و مورخ 55022

 ارشد برای ورود به مقطع کارشناسي

 شماره:
 

 :تاريخ

 مشخصات شناسنامه ای .7
 

 .................................................نام:  .......................................................نام خانوادگي: 

 70........./ ........./ .........تاريخ تولد:        /    مرد       زن       جنس:  .......................................نام پدر: 

 .................................................شماره شناسنامه:  .......................................................کد ملي: 

 تعيين نوع مقطع کارشناسي .5

          کارشناسي پيوسته      کارشناسي ناپيوسته
 

      جزء ده درصد برتر مقطع کاردانی ناپیوسته خود می باشد.

  ..................................................کاردانی ناپیوسته:  نام دانشگاه دوره

 .................................................. رشته دوره کاردانی ناپیوسته: 

 ) رتبه کشوری (     درصد برتر 01جزء       درصد برتر 01جزء 

 اطالعات دوره فارغ التحصيلي کارشناسي .0
 

 .................................................گرايش:  .................................................ارغ التحصيلي: رشته ف

 ...............سال تحصیلی  / دوم    نیمسال اول  تاريخ ورود به تحصيل:  .........................................رشته فارغ التحصيلي: 

 فارغ التحصیل خواهد شد. .....................سال تحصیلی  / دوم    نیمسال اول  حداکثر تا     به تحصيل    مشغول 

  ....................سال تحصیلی  / دوم    نیمسال اول  تاریخ فارغ التحصیلی:      فارغ التحصيل    

 .................................رتبه فارغ التحصيلي:  ........../ .........معدل فارغ التحصيلي:  

 اطالعات وضعيت تحصيلي داوطلب .2
 

 وضعيت نوع دوره:

 /        مجازی   /       نیمه حضوری   /       غیر انتفاعی   /       شبانه   /       روزانه
 

     پیام نور   /       مراکز تربیت معلم   /       جامع علمی کاربردی

 واحد............. ....تعداد واحد های گذرانده  ترم............. ....تعداد ترم های تحصيلي: 

 نیمسال مورد قبول است.  6واحد درسی در پایان  39گذراندن حداقل  30-39صرفاً برای پذیرش در سال  *

 ........../ .........معدل:  

 می بایست درج گردد  9و برای فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته تا پایان ترم  6الن کارشناسی پیوسته تا پایان ترم ** معدل برای فارغ التحصی

 نفر............... ....تعداد ثبت نام شدگان  .............................رتبه:  

 می بایست درج گردد  9ای فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته تا پایان ترم و بر 6** معدل برای فارغ التحصیالن کارشناسی پیوسته تا پایان ترم *
 

 

 شرکت کرده باشند. ( 30-39) چنانچه در آزمون کارشناسی ارشد سال .................................................. : شماره داوطلبی
 

 

 

 مهر و امضاء

 معاون آموزشی دانشکده
 

 

 مهر و امضاء

 ن آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاهمعاو
 

 

 


