
 دالن کارشناسی ارشیصدور گواهی رتبه اول فارغ التحص

 

الن کارشناسی ارشد یغ التحصگواهی رتبه اول برای فار 22/8/88لی مورخ یالت تکمین جلسه شورای تحصیبراساس مصوبه نهم

 :ر صادر می گرددیط زیبا شرا

 الن و بنا به درخواست کتبی وی قابل صدور می باشد .یاز فارغ التحصیگواهی در صورت ن .1

اه سال بعد ( ورمیکم شهریلی ) از اول مهرماه هر سال  تا سی و یک سال کامل تحصیالن یان فارغ التحصین رتبه اول از مییتع .2

 لی نمی باشد .یمسال تحصیک نیو مالک خواهد بود 

 ان نامه قلمداد می شود .یخ دفاع از پایل تاریخ فراغت از تحصیتار .3

 ل می باشد .یخ فراغت از تحصین رتبه اول نقشی نداشته و مالک فقط تارییان در تعیسال ورودی دانشجو .4

طی قبل از یچ شراین شود و تحت هییتع وریشهر 31خ یباید پس از تار "لی حتمایک سال تحصیش در یک گرایرتبه اول  .8

 ن مراتب و صدور گواهی مجاز نمی باشد .ییانقضای مهلت مذکور ، تع

 لی جهت انجام امور فراغتید ولی به هر دلیان نامه خود دفاع نمایلی مورد نظر از پایک دانشجو در طول سال تحصیچنانچه  .6

 ی ندارد .چ گونه اعتراضین رتبه اول حق هیین صورت پس از تعیلی مراجعه نکند در ایالت تکمیل به اداره تحصیاز تحص

عداد لی ، معدل کل ، تیش تحصیل ، نام دانشکده ، گروه آموزشی ، گرایدر متن گواهی درج مشخصات کامل فارغ التحص .7

لی مربوطه یصحش مورد نظر در سال تیالن گرایلی و تعداد کل   فارغ التحصیخ فارغ التحصیل ، تاریمسالهای شاغل به تحصین

 وست می باشد ( .یالزامی است  ) فرم پ

 

 

 

 

 

 

 با آرزوی توفیق الهی                                                                

 آرش قربانی چقامارانیدکتر 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه معاون آموزشی و



 

 

خ :یتار بسمه تعالی  

 شماره :

وست :یپ  

   

ونت آموزشی دانشگاهحوزه معا    

 

بدین وسیله گواهی می شود که آقای /خانم................................. به شماره شناسنامه.................       

فرزند........... متولد شهر............ تاریخ تولد .............   به شماره دانشجویی ..................در نیمسال اول/دوم 

ال تحصیلی......................دررشته تحصیلی......................................باگرایش ..................پذیرفته شده و س

پس از ....... نیمسال اشتغال به تحصیل در تاریخ ............... از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نموده و در میان 

ش به تعداد.........نفر با معدل کل )به حروف ( ........................................... )به فارغ التحصیالن این گرای

 عدد( ................ با احراز رتبه اول فارغ التحصیل شده است .

 این گواهی بنا به درخواست نامبرده صادر گردیده است و معادل مدرک تحصیلی نمی باشد .

 
 

 

 

 

 

 دگی مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه :نام ونام خانوا

 مهر وامضا


