
 

 

 

 2031-30 دانشگاه لرستان، سال تحصیلی کارشناسی ارشددرخواست جهت پذیرش بدون آزمون در مقطع 

                                      مشخصات متقاضی: 

                       دانشگاه: -4                         کارشناسی:رشته/گرایش  -3                 شماره دانشجویی: -2                   نام و نام خانوادگی: -1

 دوره: روزانه                شبانه -6   :                          ورودی : نیمسال اول/دوم سال تحصیلی -5

     تاریخ      /      /  در          ته       /  دانش آموخ       دانش آموخته خواهم شد 13/6/204دانشجو که تا تاریخ : وضعیت تحصیل -7

شوند، می توانند آموخته مییمسال دانشن  8آموخته شده یا خواهند شد و طی دانش 3203-04های اول و یا دوم نیمسالفقط دانشجویانی که در : نکته

 (1نکته آیین نامه مربوطه باشند؛  5از این فرصت استفاده کنند) مگر مشمول تبصره ماده 

واحدهای  )باید سه چهارم کل کل واحدهای درسی مصوب دوره ......... واحد درسی از ............ و با گذراندن  ششمتا پایان نیمسال  -8

نفر .. ....... ........ از بین دارای رتبه ................... نیمسال( 6)معدل کل پس از  با میانگین کل درسی مصوب دوره، گذرانده شده باشد(

 باشم.ورودی )مجموع شبانه و روزانه( خود میرشته و همهم

 آموختگی ................... نیمسال.تعداد نیمسال )ترم( دانش -9

 -4                                       -3                                    -2                                      -0  :رشته مورد تقاضا -01

 

 ه دوم:شماره ثابت به همراه کد شهرستان/ یا شماره همرا -4شماره همراه فعال و پاسخگو:                             -3  های تماس: ضروریتلفن -11

              ………………  :email............................................................................................................................. آدرس محل سکونت:  

 

ای هرگزیدگان علمی برای ورود به دورهآیین نامه ارایه تسهیالت به ب"متقاضی استفاده از تسهیالت ............ اینجانب............................

ردم، کلیه اطالعات فوق را در گمتعهد می 3204-01برای مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی  "تحصیلی باالتر

ازمان سنجش س له علمی و صالحیت عمومی توسطام. بدیهی است پذیرش قطعی منوط بر تایید مرحنهایت دقت و درستی تکمیل نموده

باشد. ارسال این مدارک به منزله پذیرش اینجانب نمی باشد و هیچ گونه حقی در  این زمینه، برای من ایجاد نخواهد آموزش کشور می

   کرد.

 تاریخ و امضای دانشجو :                                                                   

1فرم  



 

 

 گاه لرستاندانش رم تایید وضعیت تحصیلی برگزیدگان علمی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمونف

 (1031-30) سال تحصیلی 

 ..............................................................................................................................................................................................................................: از 

 به: دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان

به شماره   ..........................................................  فرزند ....................................................................................  خانم/آقای شودگواهی می  

سریال  شماره   ........................................................................................   کد ملی .....................................................................................شناسنامه

 .........................................................متولد سال...........................................................صادره از ............../................................................................شناسنامه

...                                                       ............................................................. /گرایشرشته            کارشناسی پیوسته                     آموختهدانش   /        دانشجوی

 به شماره دانشجویی 31........./......... سال تحصیلی       دوم /       ، ورودی نیمسال اول      شبانه   /     روزانه

 .........................واحد درسی از ............................پایان نیمسال ششم و با گذراندن این دانشگاه، تا  ................................................................

نفر دانشجویان هم رشته و  .......................... در بین.................................واحد کل دوره مصوب با میانگین کل)شش نیمسال(

درصد  02باشد و جز می (                    به عدد)      (/ به حروف) هم ورودی)مجموع شبانه و روزانه(، دارای رتبه

 باشد.خود میهای ورودیای و همدانشجویان برتر هم رشته

 /مدیر دفتر استعدادهای درخشانشگاهدانشگاه/مدیر امور آموزشی دان یمعاون آموزش                          

 تاریخ، مهر و امضا                      

 فرم باید درسربرگ دانشگاه و به همراه تاریخ و شماره باشد

 

1فرم   


