
 

 

 

 معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ایوان کی

 1399-400فرم تقاضاي پذيرش استفاده ازسهميه استعدادهاي درخشان در مقطع کارشناسی ارشد  سال تحصيلی 

 .می گردداین قسمت توسط دانشجو تکمیل          
 کدملی: تاريخ تولد:  .../ .../ ... شماره دانشجويی:

 نام و نام خانوادگی:

 شماره تلفن همراه : شماره شناسنامه: نام پدر:

 آدرس پست الكترونيكی: شماره تلفن ثابت متقاضی:                             

 نشانی دقيق محل سكونت:

 

  :مشخصات رشته مورد تقاضا در مقطع کارشناسی ارشد 

 لويت اول :   وانتخابی او گرايش  رشته

 : لويت دومومحل انتخابی ا و گرايش رشته

 سوم:لويت ومحل انتخابی ا رشته و گرايش

پذيرش درخواست به منزله پذيرش در اينجانب                                      متقاضي استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان، ضمن آگاهي از اينكه 

انشگاه مجاز است شوم موارد فوق را در نهايت دقت و صحت تكميل نموده و چنانچه خالف آن ثابت شود دمتعهد مي باشد،نمی ايوان کی دانشگاه

 :طبق مقررات با اينجانب رفتار نمايد.                                  امضاء متقاضي:                                 تاريخ تقاضا

   گردد.این قسمت توسط گروه آموزشی تکمیل می       

 جزء پانزده درصد برتر                                      جزء درصد برتر بعدي 

 کارشناسی پيوستهاطالعات فارغ التحصيلی 

 رشته تحصيلی:

 

 دانشگاه فارغ التحصيلی: 

 

نيمسال:    6کل تا معدل

...   /  ... 

  رتبه:  ... /  ... /  ... التحصيلی:تاريخ فارغ تاريخ ورود به تحصيل:    ... /  ... /  ...

 لتحصيلی:اتعداد نفرات ورودي رشته فارغ 

 
 دوره: واحدهايکل تعداد 

 
 

 نيمسال : 6تا  تعداد واحدهاي گذرانده

 

هاي انتخابی توسط دانشجوي براساس آئين نامه هاي مصوب وزارت عتف درباره جذب دانشجويان استعداد درخشان، جزئيات نتيجة اولويت

با پذيرش ايشان به عنوان نفر اصلی در رشته و  هاي خودالذکر با احراز رتبه ......................  درميان ............. نفر مجموع هم وروديفوق 

 .......................................................................گرايش ......................................................... و به عنوان ذخيرة شمارة ....... در رشته و گرايش

 گردد.گردد. مراتب جهت استحضار معاون محترم آموزشی و تحصيالت تكميلی دانشگاه اعالم میموافقت می

 مديرگروه/ امور هدايت استعدادهاي درخشان

 می گردد( آموزش تکمیلنهایی )این قسمت توسط تأیید 

 گردد.تب موافقت با پذیرش نامبرده اعالم میمرا

 تاریخ و امضاء معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 

 جاي عكس


