
  بسمه تعالی
  

  فرم گواهی احراز رتبه ممتازي 
مورخ  21/77948شماره  ابالغیه مطابق با مفاد  1389ونیمسال دوم  1390(صرفاً پذیرفته شدگان آزمون سراسري 

  )30/6/93 مورخ 114374/21و اصالحیه شماره  93/05/05
  94-95ویژه متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 

  

  از مدیریت امور آموزشی دانشگاه..ارومیه................................ 
  به دفتر هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه ارومیه

به شماره  13............... فرزند............................. متولد ..../....../........................................./ خانم  آقاي  شود می گواهی   بدینوسیله
صادره  .....................شماره سریال شناسنامه.................. شناسنامه..................................... و کد ملی.........................................

مقطع کارشناسی پیوسته دوره روزانه / شبانه  )...............................(یرفته شده آزمون سراسري سالپذ ....از ...........................
و متقاضی استفاده از تسهیالت  .................... بودهاین دانشگاه در رشته تحصیلی ...................................... گرایش...................

و  93/05/05مورخ  21/77948(برحسب مفاد آیین نامه شماره  کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه پذیرش بدون آزمون مقطع
مصوب شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم) جهت پذیرش در ) 30/6/93مورخ  114374/21اصالحیه شماره 

-3......  ...........................-2.............. .........................-1   هايگرایشبا اولویت  رشته تحصیلی ................................. 
  باشند. می.................................................-4................ .............................

ضمناً نامبرده در شش نیمسال تحصیلی گذرانده شده، در بین...............نفر دانشجوي هم رشته و هم ورودي خود با گذراندن 
  واحد درسی) و کسب معدل کل ..................... حائز رتبه................... شده و  100................ واحد درسی (حداقل 

  شوند ر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود محسوب میدرصد برت 10الف) جزء 
الذکر در  هاي کشوري قید شده در آیین نامه فوق درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود با رتبه 20ب) جزء 

گروه  50هاي آزمایشی ریاضی فیزیک و علوم تجربی، رتبه زیر  گروه 100شوند (رتبه زیر  آزمون سراسري محسوب می
  گروه آزمایشی زبان و هنر) 20آزمایشی علوم انسانی و رتبه زیر 

نامبرده پس از هشت نیمسال تحصیلی نیز با گذراندن ........................ واحد درسی و کسب معدل کل ............................ 
التحصیلی ایشان  با تاریخ قید شده در مدرك فارغاند. تاریخ فراغت از تحصیل نامبرده مطابق  حائز رتبه...................شده

  باشد) می 31/6/94التحصیلی   باشد. (حداکثر تاریخ مورد قبول فارغ می 13......./......../.......
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  توجه: 
 تمامی رشته وگرایش هاي انتخاب شده دانشجو باید مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی او باشد. )1

 باشد.   ارائه گواهی معتبر براي حائزین بند ب الزامی می )2
 آدرس محل سکونت:..........................................................................................................

  .................................شماره تلفن ثابت: .................................... شماره تلفن همراه:.........
                                                                 

    دانشگاه مهر و امضاء مدیر کل آموزش                                                                                        

 


