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شماره : 

............................ 

:  تاریخ

............................. 

پیوست : 

.......................... 

 

 

 آموزانی که گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه برای آنان صادر نشده است.:  تایید معدل برای دانش202کاربرگ
 
 

 

 اینجانب با مشخصات زیر: 

....................... نام ................................................. دارنده شناسنامه شماره  .....نام خانوادگی ..........................................
متولد سال ................................ فرزند و کد ملی ............................................ ........................................... 

................................ در تاریخ ............................................ در رشته تحصیلی  ........
وره ی و دنی فنام و متقاضی پذیرش در دوره کارداآموخته شده.................................................................................................... دانش

 کشاورزی  در گروه آموزشی صنعت  11............سال  سال .................نیمای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کاردانی حرفه
 باشم.می فرهنگ و هنر  مدیریت و خدمات اجتماعی 

          دد  به ع دارم که معدل کل دیپلم اینجانب:وسیله اعالم میبدین و به حروف 

 ام.باشد که عینا معدل مربوط را در فرم تقاضانامه نیز درج نمودهمی

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

ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی صادر گردیده و دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهذیرش در پ ناماین گواهی صرفا برای ثبت

 گونه ارزش دیگری ندارد.هیچ

 

 محل مهر و امضاء رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل:

  

 

 

 

آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل نزد خود نگهدارد تا در صورت پذیرش در دوره  ادارهرئیس داوطلب باید این فرم را تکمیل و پس از تایید  :(1)تذکر 

نام در مرکز الذکر، به هنگام ثبتسال و سال تحصیلی فوقکاربردی در نیمای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـکاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه

 هد.ویل دآموزش محل قبولی به مسئول ذیربط تح

 هرگونه مغایرت در معدل کل دیپلم اعالم شده از جانب داوطلب با معدل کل مندرج در گواهی معتبر دیپلم ارایه شده به مرکز آموزشی، موجب  :(2)تذکر 

گردد.قبولی فرد می «ملغی شدن»

    

 

 محل درج شماره پرونده
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شماره : 

............................ 

:  تاریخ

............................. 

پیوست : 

.......................... 

 

 شپذیر سال آخر متقاضی شرکت درآموختگان و دانشجویان نیمتایید معدل برای دانش : 202کاربرگ

 ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه

 که گواهی کاردانی برای آنان صادر نشده است.

 

 

 

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

..... در رشته تحصیلی  .....متولد سال ......................... فرزند ........................................ در تاریخ .............................................................. 
ای ام و متقاضی پذیرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهآموخته شده............................................................................................. دانش

مدیریت و خدمات  کشاورزی  در گروه آموزشی صنعت  11................... سال ..........سال ی نیم)ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربرد
 باشم.فرهنگ و هنر می اجتماعی 

دارم که معدل کل کاردانی اینجانب:  به عدد                               وسیله اعالم میبدین و به حروف 
 ام.فرم تقاضانامه نیز درج نمودها در بوط رباشد که عینا معدل مرمی

باشم و میانگین نمرات ........... میسال آخر دوره کاردانی در رشته ................................................................................................اینجانب دانشجوی نیم
 ام. جای معدل کل کاردانی درج نمودهینترنتی را بهنام اثبت واحدهای درسی گذرانده شده تا تاریخ

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

ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی صادر گردیده و ی و دوره کارشناسی حرفهفناورندسی نام در پذیرش دوره مهاین گواهی صرفا برای ثبت
 گونه ارزش دیگری ندارد.هیچ
 
 

 محل مهر و امضاء رئیس مرکز / موسسه آموزش عالی:

 :استان محل مهر و امضاء رئیس واحد 

  بردی(کارـآموختگان دانشگاه جامع علمی )برای دانش 

                                
 تذکرات:

ذیرش در دوره مهندسی داوطلب باید این فرم را تکمیل و پس از تایید رئیس مرکز یا موسسه آموزش عالی / واحد استانی محل تحصیل نزد خود نگهدارد تا در صورت پ( 1
نام در مرکز آموزش محل الذکر و به هنگام ثبتسال و سال تحصیلی فوقکاربردی نیماه جامع علمی ـدانشگارتی ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهفناوری و دوره کارشناسی حرفه
 قبولی به مسئول ذیربط تحویل دهد.

در غیر این صورت  شند وبامیبه باال مجاز به شرکت در این پذیرش  11باشد در صورت داشتن معدل کل می 11/6/86بعد از تاریخ آموختگی ایشان ( داوطلبانی که دانش1
 باشد.می« یکنلمکان»قبولی آنان 

بایست میانگین نمرات آموخته خواهند شد، میدانش 11سال آخر دوره کاردانی متقاضی شرکت در این پذیرش که حداکثر تا تاریخ ..... / ..... / ........ دانشجویان نیم (3
 جای معدل کل کاردانی درج نمایند.در سایت سازمان سنجش آموزش کشور را در این فرم بهرنتی اینت نامواحدهای درسی گذرانده شده تا زمان ثبت

قبولی فرد  «ملغی شدن»وجب هرگونه مغایرت در معدل کل کاردانی اعالم شده از جانب داوطلب با معدل کل مندرج در گواهی معتبر کاردانی ارایه شده به مرکز آموزشی، م (4

 گردد.می

    

 

 محل درج شماره پرونده


