
 

 

 باسمه تعالي

 «1931سال  -1 کاربرگ»                                                            

 

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

 

 پيوستهمقطع کارشناسي ارشد ناو تشکيل پرونده تحصيلي  اعالم قبولي : موضوع 

          

 

 اسالم ب       

                       دارنده شناسنامه شماره                                       خانم / بدين وسيله بر حسب تقاضاي آقاي 

فهرسا  اساامي    براساا  به اطالع مي رساند ؛            متولد سال     صادره از                     شماره مليو 

مقطع كارشناسي  جزو پذيرفته شدگان نامبرده  سازمان سنجش آموزش كشور 2931سال  تحصيالت تکميلي وروديپذيرفته شدگان آزمون 

دوم سااااال / نيمسااااال اول                رشته  بين الملل/ مجازي  / (نوب  دوم) شبانه/ روزانه  :دوره ناپيوسطه ارشد

و پرونده تحصيلي وي تشکيل شاده  از نامبرده ثب  نام بعمل آمده  مي باشد و موسسه/ مركز /  دانشکده/ پرديس اين   2931-39تحصيلي 

 .اس 

 . مي باشد                    تاريخ،  2931-39سال تحصيلي  دوم/  شروع به تحصيل ايشان نيمسال اول             

 . صادر شده و فاقد هرگونه ارزش قانوني ديگري اس     اين گواهي جه  ارائه به آن             

 

 

 

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

 و تحصيالت تکميليمعاون آموزشي                                                                 

 ..... موسسه/مرکز/دانشکده/پرديس                                  

 



 

 

 باسمه تعالي

  «1931 سال -1 کاربرگ»                                                               

 

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

 

  انشگاه تهراند 1931سال  ورودي تحصيالت تکميليدر آزمون متقاضي اعالم قبولي : موضوع 

 

 باسالم 

  دارنده شناسنامه شماره                خانم / بدين وسيله بر حسب تقاضاي آقاي  

اساامي  ماشايني  فهرسا    براساا  به اطالع مي رسااند ؛            متولد سال                           صادره از                     شماره ملي               و

ارشناساي ارشاد   كمقطاع   جزو پذيرفتاه شادگان  نامبرده سازمان سنجش آموزش كشور  2931سال ورودي تحصيالت تکميلي گان آزمون پذيرفته شد

/ مركاز  /  دانشکده/ رديس پاين                                   رشته  بين الملل/ مجازي  /  (نوب  دوم )  شبانه/روزانه : دوره ناپيوسته

  .خواهد بود 2931-39دوم سال تحصيلي / زمان شروع به تحصيل نيمسال اول  و .مي باشد  موسسه

 . صادر شده و فاقد هرگونه ارزش قانوني ديگري اس         اين گواهي جه  ارائه به آن 

 

 

 

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

 و تحصيالت تکميليمعاون آموزشي                                                                    

 ..... موسسه/مرکز/دانشکده/پرديس                                                                  

 

 



 

 

 باسمه تعالي

 «1931سال  -4 کاربرگ»                                                    

 

 : از 

 : به 

 سربازيترخيص از خدمت درخواست : موضوع 

 

 باسالم 

   شماره شناسنامه دارنده                              آقاي              به پيوس  تصوير درخواس  مورخ     

   اعزامي از آن يگان كه در                     ادره از ص         فرزند          سال متولد               و شماره ملي                     

 .ارسال مي گردد ،مي باشد مشمول خدم  نظام     

بهمن ماه  13الي  12كه در تاريخ  در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته 2931 آزمون ورودي تحصيالت تکميلي سال در به اطالع مي رساند نامبرده

 دانشکده/ اين پرديس            رشته  بين الملل/ مجازي  /  (نوب  دوم ) شبانه / روزانه  :دوره برگزار شده در 2932سال 

جهت ترخيص وي از خواهشمند اس  دستور فرمايند .پذيرفته شده اس   2931-39دوم / براي ادامه تحصيل در نيمسال اول  موسسه/ مركز / 

در ضمن شروع کالسهاي .  الزم به عمل آورنداقدام  2931-39سال تحصيلي  دوم/  نيمسال اول و ادامه تحصيل دربه منظور ثب  نام خدمت 

 .  مي باشد    تاريخ                وي  يدرس

 

 

 

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

 و تحصيالت تکميليمعاون آموزشي                                                                        

 .......موسسه/مرکز/دانشکده/پرديس                                                                          

 



 

 

 باسمه تعالي

 «3119سال  -9 کاربرگ»                                                            

 

 در  برگ درخواست فرد مشمول) 

 ( براي ترخيص از خدمت حال خدمت نظام وظيفه

 

  موسسه/مرکز / دانشکده / معاونت محترم آموزشي پرديس 

 

 باسالم 

 شماره ملي   و                                  شماره شناسنامه دارنده                                    اينجانب 

      در تاريخ                 :اعزامي از شهرستان       صادره از             فرزند             تولد سال م

(/ نوب  دوم)بانه ش/ دوره روزانه مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در 2931سال ورودي تحصيالت تکميلي مشغول خدم  مي باشم ، در آزمون 

صدور تقاضاي . ام  پذيرفته شده 2931-39دوم سال تحصيلي / نيمسال اول                             رشته  بين الملل/ مجازي

 :را دارمجه  ترخيص  نامهمعرفي 

 . غيبت نداشته ام م وظيفهنظا آزمون مذكور هنگام اعزام به خدم  2دفترچه شماره  و مندرجات براسا  مقررات متعهد مي شومدر ضمن 

 

 

 

 

 :نام و نام خانوادگي دانشجو                                      

 :امضاء 

 :تاريخ 

 

 : محل سکونت دايم خانواده نشاني       

 : تلفن       

 :يگان اعزام کننده نام 
 


