
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

........................ تحصيلي در رشته ............... سال تحصيلي .........  سالاز نيم............................................. خانم /شود آقايييد ميبدينوسيله تأ          

واحد در ......... سال با گذراندن تعداد نيم............ ه و در مدت شده مشغول به تحصيل گادر اين دانش.............................. مقطع ...................... دوره 

گرديده و در بين  آموخته دانشه گااز اين دانش................... با معدل ............................ تاريخ در  .................................................... تحصيلي رشته

  .شده است............. نفر دانشجويان هم ورودي خود حائز رتبه ................ 

  مدير امور آموزشي دانشگاه نام ونام خانوادگي         گاه                     دانش آموختگان اداره امور آموزشيرئيس اداره دانش نام و نام خانوادگي       

  امضاءمهر و      :                     تاريخ                                                                                   مهر و امضاء     :                     تاريخ                

  

  كردستاندانشگاه معاون محترم آموزشي 

  با سالم و احترام،

...................... تحصيلي در رشته ............... سال تحصيلي .......... سال از نيم............................................. خانم /شود آقايييد ميبدينوسيله تأ          

واحد در ......... سال با گذراندن تعداد نيم............ و در مدت  شدهدر اين دانشگاه مشغول به تحصيل .............................. مقطع . .....................دوره 

نفر دانشجويان هم ورودي خود حائز رتبه  ................آموخته گرديده و در بين از اين دانشگاه دانش................ با معدل ............................ تاريخ 

  .شده است............. 

  ................................. معاون آموزشي دانشگاه نام نام خانوادگي                                                           

  .................................................مهر و امضا : .................................... تاريخ                                                                   

  

  

  دانشگاه كردستان

  حوزه معاونت آموزشي

    باسمه تعالي

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  دانشگاه كردستان

   13/       /             : تاريخ

  :  شماره
            

  

  ......................... معاونت محترم آموزشي دانشكده

  با سالم،

كد ملي /به شماره شناسنامه.................... فرزند ....................................... كه اينجانب  وجه به اينرساند با تبه استحضار مي ،احتراماً         

.................... مقطع .................. ................ لييتحص رشته................... سال تحصيلي ........ نيمسال ورودي ........................ متولد .............................. 

 31/06/1386مورخ  3536/21به استناد ابالغيه شماره ، ...............دوره ...................... مقطع .................... در تاريخ  دانش آموختهو ................ دوره 

ه از تسهيالت ارايه شده براي برگزيدگان علمي براي ورود بدون آزمون به دوره تحصيلي باالتر وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري، واجد شرايط استفاد

و نسبت به معرفي اينجانب  را بررسي .......................................... مستدعي است تقاضاي پذيرش اينجانب در دوره كارشناسي ارشد رشته. باشممي

  .اقدام فرماييد دانشگاه كردستانن هاي درخشا به دفتر استعداد

  امضاء                           :اريخت                                                                                                                                                     

   

  در دانشگاه كردستان تحصيلي كارشناسي ارشدبراي ورود به دورهها دانشگاه برتر ساير دانشجويان درخواستفرم 

 . تكميل شود در دانشگاه مبدأ دانشجوتوسط 

 .شودتكميل  اداره امور آموزشي دانشگاه مبدأتوسط 


