
 

 سال آخر متقاضی شرکت در پذیرشآموختگان و دانشجویان نیمتایید معدل برای دانش : 103کاربرگ
 ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه

 است.که گواهی کاردانی برای آنان صادر نشده 

 

 

 

 اینجانب با مشخصات زیر: 
متولد و کد ملی ............................................ ...........................................  شماره شناسنامهدارنده نام خانوادگی ............................................... نام ...................................... 

صیلی  ............................................................................................. سال ......................... فرزند ........................................ در تاریخ ............................ در رشته تح
ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی ضی پذیرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهام و متقاآموخته شدهدانش

 باشم.فرهنگ و هنر می مدیریت و خدمات اجتماعی  کشاورزی  در گروه آموزشی صنعت  13سال ................... سال ..........نیم
دارم که معدل کل کاردانی اینجانب:  به وسیله اعالم میبدین عدد                               و به حروف 

باشد که عینا معدل مربوط را در فرم تقاضانامه نیز درج می ام.نموده
باشم و میانگین نمرات واحدهای درسی ................................................................... میسال آخر دوره کاردانی در رشته ........................................اینجانب دانشجوی نیم

 ام. جای معدل کل کاردانی درج نمودهنام اینترنتی را بهگذرانده شده تا تاریخ ثبت
 

 گردد.ن فرم در تاریخ .................................................. تایید میمراتب فوق به استناد مدارک موجود ارایه شده دقیقا تطبیق و صحت مندرجات ای

ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی صادر نام در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهاین گواهی صرفا برای ثبت
 د.گونه ارزش دیگری ندارگردیده و هیچ

 
 

 محل مهر و امضاء رئیس مرکز / موسسه آموزش عالی:

 :استان محل مهر و امضاء رئیس واحد 

  کاربردی(آموختگان دانشگاه جامع علمی ـ)برای دانش 

                                
 تذکرات:

واحد استانی محل تحصیل نزد خود نگهدارد تا در صورت پذیرش در داوطلب باید این فرم را تکمیل و پس از تایید رئیس مرکز یا موسسه آموزش عالی / ( 1
الذکر و به هنگام سال و سال تحصیلی فوقکاربردی نیمای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـدوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه

 .نام در مرکز آموزش محل قبولی به مسئول ذیربط تحویل دهدثبت
باشند و در غیر به باال مجاز به شرکت در این پذیرش می 12باشد در صورت داشتن معدل کل می 31/6/86بعد از تاریخ آموختگی ایشان ( داوطلبانی که دانش2

 باشد.می« یکنلمکان»این صورت قبولی آنان 
بایست میانگین آموخته خواهند شد، میدانش 13ر تا تاریخ ..... / ..... / ........ سال آخر دوره کاردانی متقاضی شرکت در این پذیرش که حداکثدانشجویان نیم (3

 جای معدل کل کاردانی درج نمایند.نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور را در این فرم بهنمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا زمان ثبت

ملغی »شده از جانب داوطلب با معدل کل مندرج در گواهی معتبر کاردانی ارایه شده به مرکز آموزشی، موجب  هرگونه مغایرت در معدل کل کاردانی اعالم (4

 گردد.قبولی فرد می «شدن

 

    

 

 محل درج شماره پرونده


