
 قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 96

لیه پذیرفته شدگان الزم است کبه اطالع می رساند  96ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 
مـورد   مدارك را بهمراه ، تصویر این فرمدرج اطالعات فردي  ضمن تکمیل فرم 17/8/96لغایت چهارشنبه  15/8/96از تاریخ دوشنبه 

                     پیگیـر  ، ایمیـل و از طریـق همـین آدرس ایمیـل      Postgrad@tafreshu.ac.irبه آدرس اینترنتی  ، مشروحه ذیل نیاز جهت ثبت نام
                               الزم اسـت    بررسـی معـدل  متذکر می شود بـا توجـه بـه تاکیـد سـازمان سـنجش بـه        بررسی مدارك و اعالم نواقص آن شوند. 

مدارك خواسته شده بصورت کامل ارائه گردد. در صورت هرگونه نقص در مدارك ارائه شده، این دانشگاه از ثبت نام معذور می باشـد.  
                 اصـل مـدارك     بـا در دسـت داشـتن      15الی  8از ساعت  10/10/96 یکشنبه  کلیه پذیرفته شدگان الزم است در تاریخضمناً 

    خواهد بود. 96-97شروع کالسها  از نیمسال دوم میلی مراجعه نمایند. کدفتر تحصیالت ت - به دانشگاه تفرش ذیل خواسته شده

  الزامی است.   10/10/96در روز ثبت نام مورخ  حضور شخص داوطلب*

                    ، ضمن مراجعه به دانشگاه قبولی قبلی و انجام مراحل تسـویه حسـاب   حتماً باید می باشندقبولی مهرماه آزمون فوق داراي کسانیکه  *
مهرماه  به دانشگاه قبلـی  ثبت نام  بمنظور کسانیکهپیگیر وصول مدارك از دانشگاه قبلی به دانشگاه تفرش شوند. ( در این خصوص حتی 

وصول مدارك ثبت نامی و کارت آزمون پذیرفته شدگانی کـه داراي   آنان واصل گردد).  مدارك قبولینکرده اند نیز الزم است مراجعه 
  شروع کالسها ضروري است.  قبل از می باشند تا  قبولی مهرماه

  مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام :

 درك کارشناسی (لیسانس) ویا اصل گواهی موقت پایان تحصیالت دوره کارشناسیاصل م -1
            .کاردانی  براي کسانیکه  با مدرك کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند کپی برابر اصل مدركاصل مدرك کاردانی و یا  -2
و در  دانشجو بـوده انـد   زمان ثبت نام و شرکت در آزموندر براي کسانی که  30/11/1395گواهی معدل کل واحدهاي گذرانده تا تاریخ  -3

در ). ارائه این فـرم در خصـوص کسـانیکه    1پیوست شماره زمان ثبت نام در دانشگاه تفرش، قادر به ارائه مدرك کارشناسی نمی باشند (فرم 
ند نیز الزامـی اسـت زیـرا بررسـی معـدل در      و در حین ثبت نام امکان ارائه مدرك کارشناسی خود را دار زمان شرکت در آزمون دانشجو بوده

صورت خواهد گرفت. الزم به ذکر است فرم هاي معـدل ارائـه شـده بایـد بصـورت       30/11/1395خصوص این افراد به استناد معدل تا 
دد. پذیرفته اشاره گر 30/11/1395دانشگاه مربوطه باشند و در متن آن بصورت شفاف به معدل  داراي تاریخ، شماره و مهرکامل و دقیق 

) را عـالوه بـر گـواهی معـدل تـا تـاریخ       2پیوسـت شـماره   شدگانی که قادر به ارائه مدرك کارشناسی نمی باشند الزم اسـت فـرم معـدل (   
ــد را ارائــه نماینــد. فــرم هــاي نــاقص قابــل قبــول نمــی باشــند.   30/11/1395 ــن بن ــذا خواهشــمند اســت در خصــوص ای                                ل

  الزم انجام پذیرد. دقت
  تمام صفحات شناسنامه -4
 کارت ملی  -5
  .مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص می کند -6
 حکم مرخصی ساالنه براي کارمندان دولت و یا اجازه کتبی از سازمان مربوطه جهت ادامه تحصیل  -7
دگان و جهادگران بسیجی که با سـهمیه رزمنـدگان   معرفی نامه رسمی از ستاد مشترك سپاه پاسداران و یا وزارت جهاد کشاورزي براي رزمن -8

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

  
  

  



  

  فرم درج اطالعات

  نام خانوادگی (فارسی) : .......................................................                 ..........نام (فارسی) : ..............................
  نام پدر : ...................................      ریخ تولد :   /   /         تا                                مرد         جنسیت :  زن 

  ..............................  صادره : ....................  کد ملی : .........................................................شماره شناسنامه : ....
  ملیت : ...............  دین : .................   مذهب : ...............  وضعیت تأهل : ..............  

  راي آقایان) :       وضعیت نظام وظیفه (فقط ب
                                                                                                                       داراي کارت پایان خدمت می باشم.           -        2                                                                                       از معافیت تحصیلی استفاده می کنم.  - 1
 .... )( نوع : ..........................      داراي کارت معافیت دائم می باشم.           -        4داراي کارت معافیت موقت می باشم.          - 3
               در حال خدمت بوده و ترخیص شده ام.       -6)                                           13( تاریخ اعزام :    /    /              داراي دفترچه آماده به خدمت می باشم.     - 5

   ........................................ می باشم.     متعهد خدمت به ..................................... -7          
  

  مشخصات پدر، مادر و همسر :
  آدرس و تلفن محل کار   شغل  میزان تحصیالت  نام و نام خانوادگی

        
  

        
  

  
  

      

  

  مقاطع تحصیلی تا کنون :
  نام مؤسسه  شهر  معدل  تاریخ اخذ مدرك  رشته / گرایش  مقطع تحصیلی

            فوق دیپلم
            کارشناسی

            کارشناسی ارشد
  چنانچه فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی و یا مؤسسات غیر انتفاعی هستید، نام واحد و شهر محل تحصیل به طور کامل قید گردد.٭
  

  .........................................................نام محل قبولی قبلی بصورت کامل (قبولی مهرماه) : 
  

نشانی پستی : 
...............................................................................................................................................................................................  

  .........................................................تلفن جهت تماس ضروري :  ................: ............ کد پستی : .................................. تلفن
  : ........................................................................................ (Email)نشانی پست الکترونیک 

     
  تاریخ :                                                        امضاء :                                                             نام و نام خانوادگی :                

  

    



  1پیوست شماره 

  

    



  2پیوست شماره 

  


