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 بسمه تعالي

 

  99نمونه فرم استعالم آموزشي فارغ التحصیالن استعداد درخشان سهمیه بدون آزمون / باآزمون کارشناسي ارشد

 

 محترم مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي رئیس خطاب به :

 

 ي تًسعٍ آمًزشبا تًجٍ بٍ درخًاست داوشجً ي یا مكاتبٍ از سًی مركس مطالعات : مته وامٍ استعالم آمًزشي 

 
تسْیل آییي ًاهِ  "ط"دال بس ضوَل بٌد  ..........................ایي داًطگاُ بِ ضوازُ داًطجَیی  ......................فازؽ التحصیل ............................ًظس بِ دزخَاست 

استؼالم آهَشضی ذیل بِ حضَز ازسال هی فسم ، ادُ اش تسْیالت آییي ًاهِْت استفج اداهِ تحصیل داًطجَیاى هوتاش ٍ استؼداد دزخطاى بِ هقاطغ باالتس

 گسدد.

..... ٍزٍدی )ًیوِ اٍل/ ............. .........زضتِ کازضٌاسی )پیَستِ/ًا پیَستِ(هقطغ ......... فازؽ التحصیلٍسیلِ گَاّی هی ضَد خاًن / آقای .....................  بدیي

.............زتبِ ................ زا دز بیي داًطجَیاى ّن زضتِ ٍ ّن ٍزٍدی خَد کسب ًوَدُ است ٍ ظسفیت ٍزٍدی دٍزُ تحصیلی دٍم ( سال تحصیلی ....

ایطاى  ٍ )هجوَع تؼداد فازؽ التحصیالى ٍزٍدی هالک ػول هی باضد(  اًصسافی ...................... هی باضد با لحاظ ًوَدى تؼداد............ًفس 

.... / حد اکثس ........................... )هی باضدَدُ است ٍ تازیخ فساغت اش تحصیلًاهبسدُ...............ب معدل كلداضتِ است ضوٌا  11............... تسم هؼدل کوتس اش ..

 خَاّد بَد( . 

 ( است الصاهی دز ًاهِ دزج کدهی باضد )کی........... جْت دزج دز سایت هسکص سٌجص آهَشش پصضٍا ( دز ساهاًِ ّن آ)  كد يريدی ديرٌ كارشىاسي

  دز صَزتی کِ داٍطلب هقطغ ًاپیَستِ بَدُهی باضد. ضوٌا زضٌاسی ّن زضتِ ٍ ّن ٍزٍدی دز هقطغ کا فازؽ التحصیالى% بستس 10لرا ًاهبسدُ هطوَل 

% بستس ٍزٍدی خَد ) بَدُ است / ًبَدُ است ( . ایي گَاّی بٌا بس دزخَاست ًاهبسدُ جْت ازائِ بِ 10دز هقطغ کازداًی هطوَل داًطجَیاى اػالم گسدد 

 ٍاحد استؼدادّای دزخطاى صادز گسدیدُ ٍ فاقد ّسگًَِ ازشش دیگس اش جولِ تسجوِ هی باضد.
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