فرم درخواست ورود به دورة كارشناسي ارشد بدون آزمون
سال تحصيلي 99ـ99
به  :شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی شریف
باسالم ،اینجانب......................................................:دانشجوي/دانشآموخته كارشناسی رشتة...................................گرایش....................................................:
دانشگاه .........................................................:شمارة دانشجویی ................................... :تعداد واحد گذرانده .......................... :معدل كل ............................ :
كدملی ..................................:شماره شناسنامه.........................:تاریخ تولد........../......../....... :شماره سریال شناسنامه.............................:نام پدر........................:
تلفن ..........................................:تلفن همراه................................:آدرسالکترونيکی................................................................................................................:
نشانی.......................................................................................................................................................................................................................................:
بدینوسيله طبق آئين نامة مصوب شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه داوطلب ورود بدون آزمون به دورة كارشناسی ارشد در رشته.........................................:
گرایشها (الزم است نام گرایشهاي مورد درخواست متقاضی بر مبناي آخرین نسخه دفترچه آزمون كارشناسی ارشد باشد)..............................................1:
 ...................................................3.........................................................2می باشم  .ضمنا مشخصات تحصيلی ،سوابق علمی و پژوهشی اینجانب به همراه
مدارك مربوطه ارائه میگردد.
توجه :مدارك تحويلي دانشجو به هيچ عنوان مسترد نميگردد.

تحصيلي علمي و پژوهشي:
مدارك زير ضميمه ميباشد:
كـــارنــامــه كــارشناسی 

گواهیرتبههاي تحصيلی كارشناسی(رتبه  1تا )3

گواهی رتبه كنکور كارشناسی( 111نفر اول كنکور) 

گواهی مسابقات علمیبينالمللی

گواهی رتبههاي المپيـــاد علمی 

نامه پذیرش و متن كامل مقاالت پذیرفته یا چاپ شده

فيش واریزي 
سایرمدارك.................................................................................................................................................................................................................:
عناوین و مشخصات طرحهاي برگزیده ،دستاوردهاي علمی و فناوري ،نتایج مسابقات علمی ،مقاالت پذیرفته شده در ژورنالهاي معتبر یا ارائه شده در
كنفرانسهاي معتبر اینجانب در جدول زیر خالصه شده است:
ردیف

عنوان طرح برگزیده/مقاله  /مسابقه

رتبه ـ نام مسابقات

شماره و سال انتشارنشریه یا زمان و محل

نام نشریه یا كنفرانس

برگزاري كنفرانس

علمی /جشنواره

تبصره -1تکميل و ارائه فرم حاضر صرفاً به معناي اعالم درخواست جهت بررسی پرونده متقاضی به منظور پذیرش بدون آزمون در مقطع كارشناسی ارشد است.
لذا تاكيد میشود كه ارائه تقاضا از این طریق هيچگونه حقی در رابطه با برخورد ویژه با متقاضی در آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه ایجاد نمینماید به متقاضی
توصيه میشود كليه مراحل و پيش نيازهاي آزمون عادي كارشناسی ارشد را دقيقاً رعایت نماید.
تبصره -2چنانچه در هر مرحله از بررسي درخواست متقاضي و يا حتي پس از پذيرش متقاضي در دانشگاه مغايرتي در اطالعات ارائه
شده توسط وی وجود داشته باشد مسئوليت كليه عواقب ناشي از اين مغايرتها صرفا به عهده متقاضي خواهد بود.
تاريخ:

/

/
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امضاء

