
  
  59آزمون سراسري کارشناسی ارشد سال  مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان قابل توجه

  
                           بـه اطـالع مـی رسـاند     95آزمون سراسـري کارشناسـی ارشـد سـال     مرحله تکمیل ظرفیت  مناسبت قبولی درضمن تبریک به 

                اداره تحصـیالت تکمیلـی  در  14الـی   308:از سـاعت    17/8/5139شـنبه  دو در تـاریخ  از کلیه پذیرفته شدگان اولیه ثبت نام
                              مـذکور    در تـاریخ اعـالم شـده زیـر،     موردنیـاز با مـدارك   برگزار خواهد شد. کلیه پذیرفته شدگان الزم است دانشگاه تفرش

الزم است مدارك خواسته شـده    بررسی معدله به تاکید سازمان سنجش به متذکر می شود با توج به این دانشگاه مراجعه نمایند.
                 حضـور در صورت هرگونه نقص در مدارك ارائه شده، این دانشگاه از ثبـت نـام معـذور مـی باشـد.       بصورت کامل ارائه گردد.

   .مقدور نمی باشد ،ارشناسی ناقص مراجعه نمایندشخص پذیرفته شده الزامی است و ثبت نام از افرادي که با مدارك شناسایی و ک
  مدارك الزم : 

 کارشناسی   دوره موقت پایان تحصیالت اصل مدرك کارشناسی (لیسانس) ویا اصل گواهی - 1
پذیرفتـه   .ه شده انـد ناپیوسته پذیرفت شناسیبا مدرك کار  براي کسانیکهکاردانی  کپی برابر اصل مدركاصل مدرك کاردانی و یا  - 2

 ).راي مدرك کارشناسی ناپیوسته دقت کافی را به این بند داشته باشندشدگان دا
                       در زمـان ثبـت نـام و شـرکت در آزمـون     کـه   کسـانی بـراي   30/11/1394گواهی معدل کل واحـدهاي گذرانـده تـا تـاریخ      -3

منـدرج در صـفحه    معـدل (فرم  شناسی نمی باشندقادر به ارائه مدرك کار ثبت نام در دانشگاه تفرش،در زمان و  دانشجو بوده اند
در زمان شرکت در آزمـون دانشـجو   کسانیکه  در خصوص این فرم. ارائه )1395آزمون کارشناسی ارشد سال  1دفترچه شماره  39

معدل در خصـوص ایـن افـراد بـه     می است زیرا بررسی ائه مدرك کارشناسی خود را دارند نیز الزاو در حین ثبت نام امکان ار بوده
الزم به ذکر است فرم هاي معدل ارائه شده باید بصورت کامـل و دقیـق    صورت خواهد گرفت. 30/11/1394استناد معدل تا 

                اشـاره گـردد.   30/11/1394و در مـتن آن بصـورت شـفاف بـه معـدل      دانشـگاه مربوطـه باشـند     داراي تاریخ، شماره و مهـر 
   دقت الزم انجام پذیرد. در خصوص این بند لذا خواهشمند است .قص قابل قبول نمی باشندرم هاي ناف

 اصل شناسنامه   -4
 اصل کارت ملی   -5
  .وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کندمدرکی که  -6
 و یا اجازه کتبی از سازمان مربوطه جهت ادامه تحصیل   حکم مرخصی ساالنه براي کارمندان دولت -7
ــمی از    -8 ــه رسـ ــی نامـ ــدگان        معرفـ ــراي رزمنـ ــاورزي بـ ــاد کشـ ــا وزارت جهـ ــداران و یـ ــپاه پاسـ ــترك سـ ــتاد مشـ                                                     سـ

 که با سهمیه رزمندگان پذیرفته شده اند. و جهادگران بسیجی
 اول پذیرفته شده اند.  اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل اخذ مدرك کارشناسی براي داوطلبینی که با سهمیه رتبه - 9

  
  

باید بعد از دریافت نامه قبولی در مرحله تکمیل ظرفیـت   ،داوطلبینی که داراي محل قبولی قبلی می باشند ،ضمناً
           نها از دانشگاه قبلـی  ثبت نامی آ مداركنمایند تا  تسویه حساب و از دانشگاه تفرش، به دانشگاه قبلی خود مراجعه

تاریخ شروع کالسهاي پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت، بهمن ماه سال جـاري   ارسال گردد. دانشگاه تفرش به
  می باشد.  


