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 بسمه تعالي

 درخواست متقاضيفرم 

 98-99آزمون پذيرش دانشجويان استعداد هاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد بدون 

 

 

  .............................................................با كد ملي........ 13.../.............../.........................................متولد........................فرزند.........................اينجانب.............

  كل...............................و...............................واحد گذرانده طي..............................با معدل ...............شماره شناسنامه......................................................

  ه................................................................از دانشگانيمسال تحصيلي در رشته.............................................................و گرايش....................................

  و مواردزير را تاييد و تعهد مي نمايم.          دانش آموخته شده ام             /خواهم شد 

عهده اينجانب تمام سواالت مطرح شده در اين درخواست و فرم هاي پيوست را با دقت و صداقت پاسخ دادم و مسئوليت صحت اطالعات ارسالي به  •

 اينجانب است.

جهت استفاده اين  كارشناسي ارشد پذيرش بدون آزمون اينجانب با اطالع كامل از آيين نامه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشددر خصوص •

 تسهيالت اقدام مي نمايم.

كارشناسي)شركت نموده تا با ارسال نمرات در مهلت براي استفاده  از اين تسهيالت در كليه آزمون هاي تئوري،عملي،پروژه معرفي به استاد(مقطه  •

قانوني امكان محاسبه معدل كل مقدور باشد. در صورت هرگونه تاخير در ارسال نمرات دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي هيچ مسئوليتي در 

 قبال پذيرش اينجانب ندارد.

 جانب نمي باشد.ارسال مدارك به دانشگاه و پذيرش اوليه به منزله پذيرش قطعي اين •

 به هيچ وجه مدارك ارسال شده و مبلغ پرداختي به اينجانب عودت نخواهد شد. •

يچ تعهدي نسبت به بررسي پرونده هاي ناقص و ارسال شده پس از مهلت قانوني را ندارد و مسئوليتي در ه دانشگاه سيد جمال الدين اسدآباد •

 د.تماس با اينجانب جهت تكميل پرونده خود راندار خصوص

 فقط به صورت كتبي و بصورت حضوري در مهلت مقرر قابل قبول است. انصراف متقاضي •

تماس هاي از سوي دفتر جهت دريافت برخي اطالعات منتخبين پذيرش مشروط است و هرگونه تماس(تلفني و غيره)هيچ نعهدي براي اين دفتر  •

روط(از طريق تماس تلفني و غيره) و عدم تطابق ظرفيت ارسالي از جهت پذيرش متقاضي و ثبت ايجاب نمي كند.بعالوه در صورت پذيرش مش

تحصيالت تكميلي و ظرفيت پرتال سازمان سنجش،عدم امكان ثبت در پرتال سازمان سنجش،عدم پذيرش توسط سازمان سنجش و وزارت علوم يا 

 ل پذيرش متقاضي ندارد.عدم احراز شرايط آيين نامه اي  پس از بررسي هاي صورت گرفته،دفتر هيچ تعهدي در قبا

ظرفيت پذيرش بدون آموزن كارشناسي ارشد توسط تحصيالت تكميلي دانشگاه در اختيار دفتر قرار خواهد گرفت. ولي مالك نهايي ظرفيت ثبت  •

 در پرتال سازمان سنجش است.دفتر هدايت استعداد هاي درخشان تعهدي در قبال عدم تطابق ظرفيت ندارد.

 دون آزمون در ساير دانشگاه ها بوده ايد؟ بلي                 خير   آيا متقاضي پذيرش ب •

  چنانچه پاسخ مثبت است نام دانشگاه ها،رشته و گرايش را نام ببريد. •
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 تكميل كليه قسمت هاي اين درخواست الزامي است.دانشگاه مسئوليتي در قبال بررسي پرونده هاي ناقص ندارد.
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