
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

اهلهه ییص  رههریهحدانشگاه یزددید ینر یدا دیاهیاتگادهدیاآیین نینه آیا انآیهیگا  ههیاآیا ددزندهلیی بریا ارید ددیاآیدد  

ا ارین بیگگهایادایتگگهای وزاهت علوم، تحقيقات و فناوهي 32/23/9255موهخ  9555شمااه   نامه آئين

 طع یاآیپذز شیدانشگو یباندلییم  ل ید ی طع یاه نگدهتریا ننیامیا نیدانشو زهلی باهمی اقنامی۱۰۴۴-۱۰۴۱هحصگ  ر

ینبهزن.یههتهز یدانشاه اه ندهتریپ  تاآی
ی

 شرایط عمومی :  –الف 
 ندهخاآینن ید یقهن لیاتهتریجبا  ریات ه ریاز ال.ایاطهدیاآیدزنی ب نیات همیزهیزکریامیادزهلی -۱

  اعانیاآیقهن لیاتهتریدینرهمیجبا  ریات ه ریاز ال. -2

 ننانانی بد ی تیهحص لیاآیهشخ صی  اج یذزص هح. -3

 : اختصاصیشرایط   – ب
هیادن،ییطیمز اآیحهندیزکریامین ازی ۵۹یدیددمیدین بیهایادای۵۹یددمییهان ببد ددرییطع یاه نگدهتگر ی باهمدانشگو زهلیییی

ینه آید خ اتتیخ دی ایاآیدانشاه یزددیا انآینبهزدن.اتافهد یامی دازهریازنیین نیا اره اندنی ر

یههرزهی نگگاآدانشگگو زریا ارید ددیاآیهبهلی نگگاآیی-  ح آیناهزریالبپ هدههریی بریپهنددهمههریادایههی هبآا ددزندهلی ی۱-ب

ی.دیاآیص  هی همادیا یظ ف تیپذز شیی بریدانشو زریاش  ینه آیامیدا  خهنآیالبپ هد ع فراهیا انآی  هبط،ی

پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل سه دانشگو زهلی باهمی طع یاه نگدهتریپ  تاآیاآیی 2-ب

در  پانزده درصد برتربه لحاظ ميانگين کل جزو  (۵۵اهیاحایهبیداحنههریدذ انن ینن ید یههایاهلی) چهارم واحد درسي

)اتمام تحصيلات  ی  خاآین نندانشیهشتین بیهادیحنااث ید ی نهییورودی خود باشندرشته و همبين دانشجویان هم

   (۹۰/۱۰/۰۰۱۱تا تاریخ  ۱۰/۱۰/۰۹۱۱کارشناسي از 

ه اننیا اری حهتگگبآیحننصگگهبیداحنههریدانشگگاه ی ر،یا اریتگگهایجه ر طبقی و میدما هیی  م،یهحط طههیدیفدهد ری:۰تبصررره

یواحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسي ۰کسر حداکثر انن،یاهیحذفیداحنیداناآی۵۹د تریدانشو زهنریاآید یاابنی

یدیلذایازنیدتاآیامیدانشو زهلین دی ریه اندنید خ اتتیخ دی ایا انآیدهدن.یاقنامینبهزن

دیاآیلحهظی  هنا نیالید ی طهزیآیاهین بیگهایدانشیی  خاآینگ ننیی۹اآید ی نهیی2-بدانشگو زهلی دن  ید یادنیی:۲تبصرره

تی همادیا یظ ف اآیص  هید ید صنیا ه یاهندنیپهندخ دیجددییهمید ددرغ  یدانشو زهلیهمی ناآیدی  هنا نیالیهشتین بیهای

 .(۹۰/۱۰/۰۰۱۱)اتمام تحصيلات کارشناسي تا تاریخ  پذز فاآیخ اهدنننیاه ندهتریا نند یدد  یی،پذز شیاندلییم  ل

یپذز یاتت.ا کهلیهبهلیتهایی  خااریدیص فهًیا اریپذز شیا اریتهایهحص  ریا هفهص آیپسیامیدانش: ۹تبصره

 بسمه تعالي

 

 اطلاعيممه
 

در مقطع  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

  های کشورارشد از متقاضیان سایر دانشگاهکارشناسي

 (۱۰۴۴-۱۰۴۱)نیمسال اول سال تحصیلي 

 

 معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلي

 مرکز استعدادهای درخشان

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf


ی

 توضيحات مهم:
 ههریغ  ددلار،یغ  انافهیر،ییماد،یپ همین  ،ین بآیحضگگگ  ر،یجه  یی  خااهلیدانشگگاه پذز شیاندلییم  لیامیدانشگگو زهلیدیدانش

یاه نگدهترینهپ  تاآالب لیدیهبچد نیدا نندهلی ن كیهحصگ  ریههریا نههریدانشگاههریدیدد  ی بریاه ا در،ی وهمر،یپ دزس

ید  د.ص  هینبر

 ههریاه ندهتریپ  تاآیا اری زدریدما هید یدد  ههزریاآیت فصلید دسییناهیطبقین  ارییهلریا نه آ ناآدانشو زهلی باهمید ی

اد سه حداقل تعد دنین نن.یضبدهیازنیدانشو زهلیاهزنیه اندنیامیهیا  ههی  ا طیاا  اتتی رن بیگهایهندزنیدیهصگ زشینن یی۵

ینيمسال تحصيلي ۰را در مدت ( ۰ای چهار طبق تبصره )یا سره چهارم واحدهای درسي منهچهارم واحدهای درسري 

ی.یی(۹۰/۱۰/۰۰۱۱تا تاریخ  ۱۰/۱۰/۰۹۱۱)اتمام تحصيلات کارشناسي از یدذ انن یاهندن

 ه اندنید یزکریامیاطهضگگ هلی ر ینه آید یهبهلی نگگاآیهحصگگ  ریاتگگت.یهبچد نادل زتیادا آیهحصگگ لیاف ادی شگگب ایازنیین ن

 دهدنیبهشخ صیازنیهدهتشیاهید د ی  ا طیخ اهنیا د .ههری ادهتشید خ اتتید ازش

 اناطها،ی  ابهل،یهغ    نگگاآیدیهغ   د ازشیا اریدانشگگو زهنریاآیامیط زقیین نینه آیپذز شیاندلییم  لیاتگگاعنادههرید خشگگهلی

یانن،ی بد عیاتت.پذز شینن 

 اف ادیحهندینگگ انطیا اریهیصگگ هحنزن،ید  دیدید یصگگ  پذز شیدانشگگو یا یاتگگهسیا  تگگری نا كیدیتگگ ااقیدادط ب نیصگگ  هی ر

ههرید دننیب مد آیی بریاآیهب ا ی نا كیدی یگگگادناهی  ا طیاآیفعهل تههری  ا طآی ع فری ر صگگگهحبگآیی بریاآیدانشگگگکن 

 نهمید یته هنآیی  منریاه ددا رین د .پژدهشرید یهداهمیثبت

ی
ی

 : مدارک مورد نياز جهت ثبت نام -ج
ی jpgن عیفهزلی:یبضب بآیف اخ الیی ۱ف مینبه  یینن یهکب لهص ز ی -۱

ی jpgبن عیفهزلی:یضب بآیف اخ الیید اهری باهمرهص ز یهکب لینن یف می -2

ی jpgن عیفهزلی:یبیهص ز یصفحآیادایندهتده آیدیاه هی  ری-3

ی jpgن عیفهزلی:یبینشم زدینب اهیاخذینن یههیپهزهلیه میهص ز یی-۰

ی jpgبن عیفهزلی:یینهمیض د ریاتت.نه آید یهداهمیثبت ا انآیاصلی ع فری–۱-بنه آیا اری اطهض هلیادنی ع فریهص ز ی-۹

ی jpgن عیفهزلی:ییب نا كیدی یادناهی  ا طیاآیفعهل ااهریپژدهشر یهب ا یاهیهص ز ب مد آیی برییتهز ی نا كهص ز یی-۹

ی.اآین حیمز ینهمحقیثبتیدا زدی-7

لهممیاتتی بهلغیاهندنیاآی نگاآید ازشی ری2 وهمیاآیاناخهبیحنااث یها سایر دانشگاه متقاضيان پذیرش بدون آزمونا  آی

ی.ییدا زدینبهزدنامیط زقیته هنآیپ داختیالکا دن کریذزلی ای

  هزار ریال( ششصد)۱۱۱/۰۱۱مبلغ  برای انتخاب گرایش اول الف(      

  هزار ریال( چهارصد) ۱۱۱/۰۱۱مبلغ  برای انتخاب گرایش دوم ب(      

 



 

مجموع مبالغ بندهای الف و ب  باید انتخاب دو رشررته گرایشه هنگام پرداخا الرترونيري حتما   متقراضرريران:  ۰توجره

را  "بانک تجارت"وارد و سپس جها پرداخاه آیرن  "مبلغ پرداختی"یال( را به صرورت دستي در قسما ر ۱۱۱/۱۱۱/۰)

 ۰۴۴۴۴۴در غیر این صوورت قق  ررای  اول مورد بررسوي ارار خواهد ررق ل لذا آن دسوته از متقاضیان که قق  م ل   انتخاب نمایيد.

 اند و ث   نام خود را تکمیل نموده اند لازم اس  با مراجعه به سامانه پرداخ  الکترونیک دانشگاه یزد به آدرس : ریال را پرداخ  نموده

https://yazd.ac.ir/epay/talent  و تکمیل موارد خواسووته شووده و مشوووصووات خود مشووابه تصووویر ویل نسوو   به واریز م ل  دوم

 نام باررذاری نمایندلریال( اادام نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در هنگام ث   ۰۴۴۴۴۴)

 

 
  

 

ا نگگن،ی عهاقیضگگ ااطیدما هیی  م،یهحط طههیدیدانشگگو زهلی باهمیاه نگدهتگگرید ی طع یاه نگگدهتگگرپذز شیاندلییم  لی  -۲توجه 

 یپذز د.یانزاریاتتیهشک لیپ دننههیدیت ااقیدادط ب نیانوهمی رفدهد ریدی ط  اهیدانشگاه ،یپسیامیا مزهاریدیا ا همدهریاآیفعهل ت

 ا د.یدیدی هیاآی صهحبآ،یه چا نآیحطریا اریدادط شیازوهدینخ اهن

 

 

https://yazd.ac.ir/epay/talent


 

 :نامثبت نحوه -د
با مراجعه به سررامانه آموزشرري دانشررگاه به آدر   خود را ه غيرحضرروری )الرترونيري(ینامثبا بایسررتي متقراضرريران  .۰

http://golestan.yazd.ac.ir (Explorer Internet  با مطالعه راهنمای مربوطهه به بالا ۰نسخه ).به انجام برسانند 

 از طریق سامانه گلستان اسا. ۹۱/۱۱/۱۱ آخرین مهلا ثبا نام برای متقاضيان .۲

   خواهدبود. ۰۹۱۱سال  ماه بهمن  http://www.yazd.ac.irزمان تقریبي اعلام نتایج از طریق وبگاه دانشگاه به آدر  .۹

 

 

 

 توضيحات مهم:
  ا طآیا اریهعب قینگگ ازطیدیای همیپذز فاآینگگندهلیناهنر،یاآیتگگهم هلیاتگگه ریپذز فاآینگگندهلیهب ا یاهی نا كیدی یگگادناهی .۱

انزاریاتگگتیای همیناهزایادیل آیه چا نآیحطیریا اریدادط بهلیازوهدیندب د یدیپذز شیی تگگدوشیی  مشیاشگگ  یای همیخ اهننگگن.

یاهنن.ناهزری د طیاآیهأز نیتهم هلیتدوشیی  مشیاش  ی ر

 ههن نیتگهم هلیتگدوش،ی د طیاآیههن نیدا  خهنآیه ههی  ادریددزدشیدانشو ی یاط ید یثبتینهمیقععریپسیامیپذز شیی بریدی

تگهم هلیتگدوشیی  مشیاشگ  یاتگت،یادها ازنیدانشگاه یزددیامیصند یه د نآید اهریاناغهایاآیهحص لیههید زهفتیازنیههن نزآی

  عذد یاتت.

 شگخصینگ دیاآیدادط شین ازطیپذز شیامیط زقیازنینهم،یا  تگری نا كیدیانگاغهایاآیهحصگ لی چدهنچآید یه ی  ح آیامیثبت

 نهمیازشهلیلغ یخ اهنینن.ف اخ الی ایننا دیزهی غهز هریا نی نا كیدی یادناهیا انآینن یاهیاصلی نا كیدج دیداناآیاهننیثبت

 ایزآیاتت.یلذههریهحصگ  ریاهلهه یاصگ  هی ازاهلیدیاندلید زهفتینگگا نه آ،ید یدد  پذز شیدانشگو زهلی باهمی شگب ایازنییز ن

دانشگو زهنریاآیامیط زقیازنیهیگا  ههید یازنیدانشگاه یپذز فاآین نن،ید یص  هریاآیاقنامیاآیثبتینهمینب د یدن دعیاآیهحص لی

ینهمینن یخ اهدنیا د.ههریثبتنبهزدن،ید یص  هیانص افی  دمیاآیپ داختیهدزدآیی  مشی ازاهلید ین بیها

 ن دیاهیدقتیلهمم،ی فهدی؛یلذا،یاآیدادط بهلیه ص آی رمسترد نخواهد شدیهيچ عنوانبه ،یوجه واریزیه جآیدانگاآیاهنگ نیاآی

 نهمید یف اخ الیاقنامینبهزدن.یاط هی آی ای عهلعآیدیفططید یص  هیدا ایا دلین ازطی  ا ط،ینیبتیاآیثبت

 
 

 

 

 

 

 

 

http://golestan.yazd.ac.ir/


 

 هاي مورد پذیرشليست رشته/گرایش -ه

  ناآیهحص  ر  دزف  ناآیهحص  ر  دزف

 راجابهییر نداه  ۹۲ رع  حیریبیدیه اندهتیره اندهتییبید ۰

یرهازاهما یراهم دهنیتز ز ن ۹۹یط  حیشزدیی هیرژن    ف ل ژیرژن    ف ل ژ ۲

یک هوه هیالکا دنیراهم دهنیتز ز ن ۹۰یرع  حی خهط اه ۹

یهه د ییب یق هحطیرصدعایتز ز ن ۹3یرنا یشزی هیرنا ردز دیا نه آیه جغ اف ۰

یهه دییب ین ه لیتز ز نیرصدعایتز ز ن ۹۰یرنا یرد دنا یرد دنا ردز دیا نه آیه جغ اف 3

۰ 
تدوشیامییزره اط هیههیجغ افییام امیدد یدیتیتدوش

یدد 
یر هلیتز ز ن ۹۰

ییتزمیط  حیردز ا نه آییتزمیط  ح ۹3یرات ه یراقاصهدی هلیراقاصهدی  می ۰

یردی دها یانیهنیرایشیدیاه ی فاه یتهم هنیتز ز ن ۹۱یراقاصهدینر یراقاصهدیی  م 3

ین هه ی   دیمنویهه ایشیدیاه ییب یتز ز ن ۰۱یراننیت ی  مشیه ایرح اای فاه  ۱

یر ادنتیرندهتن م ین م یی  م ۰۰یرات ه ی الزایخزهه  ۰۱

یره اندهت ۰۲یی  میاجابهیریپژدهش ۰۰

یریلیرب نیرب ن ۰۹یرندهتجه عآ ۰۲

یآزهودیرب نیرب ن ۰۰یرندهتت جبع ۰۹

یکزد فیرب نیرب ن ۰3یرندهت  دم ۰۰

یر عننیرب نیرب ن ۰۰یثزی  میق الیدیحن ۰3

ید  دیلیک اپایکزد ف ۰۰یق ینریایوهمیی  م ۰۰

یههنال  یآزدینر یرهد ذ اهیادیکزد ف ۰3یردیحط قییب  یرهت تیراجابهییالب هغآناا ۰۰

یپ هتبهیکزد فیکزد ف ۰۱یرحط قیات ه یردی بهنیفطآ ۰3

ی هد یچاهایکزد فیکزد ف 3۱یا همیرندهتیعآ ن ۰۱

یراهیاآیکزد فیکزد ف 3۰یری  منیطهه هحط ۲۱

یک ژنا 3۲یرد تیردز ا نه آ ۲۰

یاجابهیریدیاقاصهدریی ه  3۹یرتدوی م ۲۲

ی زهضریی ه  3۰یری ماهلیانا یی  مش ۲۹

یینهل دییندریراه ا دیرهضز  33یری انا یهه دیادایماهل ۲۰

ی زهضری هلریراه ا دیرهضز  3۰یخزهه یرندهت الزایرندهت الزا ۲3

ید دیاه ا دههیینهلیهه هضز  3۰یالب لن ای دااط ۲۰

یدیاه ا دههیجب یهه هضز  33یرهت تی  م ۲۰

ی ردیاه ا دههیهدنتآیبه پ ل ژیهه هضز  3۱یرا دعطآی عهلعهه ۲3

یر حهتبههیی بی ه  اه پیی  م ۰۱یرا ه ایرندهت دال ۲۱

یرکزالکا یرههن قن هیدی هنیک ا قیالکا دنیر ادنت ۰۰یریب  یرندهت دال ۹۱

یاها وزدیک الکا دنیرههیام ا قیتیر ادنت ۰۲یرحیهانا  ۹۰

ی

ی



 

 

  ناآیهحص  ر  دزف  ناآیهحص  ر  دزف

 کد دی اههیره شی صد یی ه  اه پیر ادنت ۱۱ قن هیرههیام ا قیتیر ادنت ۰۹

یپ نهكیرنیهجیر ادنت ۱۰ییام ا قی خها اهیتیر ادنت ۰۰

یدی نگیرنیهجیرب نیرنیهجیر ادنت ۱۲یدی   ینال ا قی خها اهی یر ادنت ۰3

یرفدهد یرنیهجیر ادنت ۱۹ینفتیاااشهفیر ادنت ۰۰

 حفهظتییبیدیخهكید یاخیردی ادنتیی  م ۱۰یف اد شیب  پ یر ادنت ۰۰

ید یاخیرههح م یتز ز نید یاخیردی ادنتیی  م ۱3یرجناتهمیردنههزف ییرب نیر ادنت ۰3

یردیصدعایزردا دیهههل   ه یدیردی ادنتیی  م ۱۰یههیام تیرتهمدآ اای زصدهیر ادنت ۰۱

یجدالیریازجدالیی  میمیردی ادنتیی  م ۱۰یر ادنتیتز ز نی زصدهیر ادنت ۰۱

 ۱3ی نز زتیپ دژ ی زصدهیر ادنت ۰۰
ی،رب خهكینیرفدهد یتزدیمیرد حهص خیتز ز ن

یه  دیآزخهكیدیهغذیرد حهص خ

یدیحفهظتیخهكیکزد  دها یخهكیفیتز ز ن ۱۱یت یامیههریا هلی زصدهیر ادنت ۰۲

ییتزمیط  حیریل ددییتزمط  حیردی ادنتیی  م ۰۱۱یریب الی ا یدیه اا یر ادنت ۰۹

 ۰۱۰یک یب الیژن هکدیر ادنت ۰۰
دیحفهظتیهد عییتز ز نییتزمط  حیردی ادنتیی  م

یریازم

ین ت م یشزدیی هیرهازا مییتزمط  حیردی ادنتیی  م ۰۱۲ییب الیتهم یر ادنت ۰3

یهاهل دیادا ایایتز ز ن ۰۱۹یرک ن دل هیرههیبیدیتهم ییریب الی ادنتیر ادنت ۰۰

یراشهد میر هکد ل ژ ا ۰۱۰ی دها ییبیتز زدی نیریب الی ادنتیر ادنت ۰۰

یرنا یردز ا نه آ ۰۱3یران ژیلزهبنیک  کهنیر ادنت ۰3

یرنا یرط اح ۰۱۰یتهختیدیه ل نیک  کهنیر ادنت ۰۱

یر عبه یر ادنت ۰۱۰یراه ا دیرط احیک  کهنیر ادنت 3۱

یرخزهه یرههدیاهفتیآ اادیره دیاحی   ت ۰۱3یر عنلیاتاخ ا یی  ادی عننیر ادنت 3۰

یرنطهن ۰۱۱ی عنلیاااشهفی  ادی عننریر ادنت 3۲

 هد یپژدهش ۰۰۱ی عنلیژن  کهن کینفتیر ادنت 3۹

 ردیان ژیر عبه  ۰۰۰یر  ادی عننیر عنلیف ید یر ادنت 3۰

  یتدگیک  عنلی کهنیر ادنت 33

  یک   ادیت ا یر ادنت 3۰

  یردیاناخهبی  ادی ادنتیزر  ادیندهتهیر ادنت 3۰

  یر ه  اه پیرههنبکآی ه  اه پیر ادنت 33

  یافدا ن می ه  اه پیر ادنت 3۱

 

 

 ید یدقتیادا ربی۴3۹-3۱233۹۱۹ینبه  اهیدانشگاه یزددیی  ادیاتگاعنادههرید خشگهله اندنیاهیا اریایگشیاط هیههیا شگا ی ریدادط بهل

یtalented-std@offices.yazd.ac.irحگهصگگگلیدیزگهیاگهیا تگگگهایازب گلیاگآیید سیهبگهسی دیزگهیاآیید سیازدا ناریا هبگهطیا ق ا یی
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 مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد                                                                                     

 



 

 )فرم شماره یک(

 هاي كشوردانشجویان سایر دانشگاه فرم درخواست پذیرش بدون آزمون

 در دانشگاه یزد ۱۰۴۴-۱۰۴۱ارشد سال تحصيلیدر مقطع كارشناسی

 

 ]ن ده تطی اطهضریهکب لی[اطلاعات فردی -۰

 شماره شناسنامه:                                نام پدر:                                       نام و نام خانوادگي:                                      

 محل صدورشناسنامه: زن                 مرد         جنسيا :                   شماره سریال شناسنامه:                                

 کد ملي:                                           محل تولد :                                     ۰۹........./......./.......      تاریخ تولد:

 شماره تلفن همراه :                                                           شماره تلف ثابا )با کد شهرستان(:

 آدر  دقيق محل سرونا :

 

 ]ن دهکب لییاه ندهسیی  مشیدانشکن ه تطی[تحصيلياطلاعات  -۲

 رشته / گرایش مقطع کارشناسي:     دانشرده :                                                                                        دانشگاه محل تحصيل:

                                          شبانه روزانه       دوره :          )برای شش ترمه ها(       ۱۰مهر             ۱۰بهمن            ۱۰مهر             ۱3بهمن ورودی :    

 :ششمتا پایان نيمسال  کل متقاضي:                                          معدل ششمواحد گذرانده تا پایان نيمسال کل تعداد 

 :رتبه متقاضي در بين دانشجویان هم رشته و هم ورودی در پایان نيمسال ششم:                                   تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی 

 : مهر و امضاء معاون آموزشي / مدیرکل آموزش دانشگاه                                                   

 

 ]ن دهکب لیی اطهضره تطی[/ گرایش های درخواستيرشته  -۹

 ارشد:رشته تحصيلي کارشناسي جها ادامه تحصيل در مقطع کارشناسيرشته / گرایش مورد تقاضا مرتبط با 

                                             :اولویا دوم                                                            اولویا اول:                    

 

صحا مطالب فوق و مدارك ارائه شده را تعهد نموده و مسئوليا کامل هرگونه اشتباه یا ................................................... اینجانب 

 وزارت علومه ۲۹/۱۲/۱۰۹۱مورخ  3۱۱۱ نامه شماره   آئين شوم براسا متعهد مي و گيرمخطا را بر عهده مي

و چنانچه در هر مرحله از ثبا نامه پذیرش و  باشمارشد را دارا حداقل شرایط ورود به دوره کارشناسي « تحقيقات و فناوری

تواند از ادامه تحصيل من جلوگيری بعمل آورده و طبق مقررات با ام دانشگاه ميد که واجد شرایط فوق نبودهشوتحصيل مشخص 

 اینجانب رفتار نماید.

 متقاضي: امضاء

 تاریخ:

 

محل 

الصاق 

 عكس

 

 

 

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf


 
 

 فرم گواهی ماتازي                                
 

 

 مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد به :

 ...........اداره کل آموزش دانشگاه ...................... از :

 شود :بدینوسيله گواهي مي

فرزند .......................... به شررماره شناسنامه ...............................  خانم / آقای ...........................................

................................. دانشرجوی ورودی نيمسال اول / دوم سال تحصيلي ............ در دوره ....و کد ملي ......

 ......................................................................روزانه / شربانه مقطع کارشناسي پيوسته در رشته / گرایش ....

که حداقل سه چهارم )  ۰ششمتا پایان ترم  واحد درسي باشد. نامبرده با گذراندن ..............این دانشگاه مي

ورودی خود با کسب رشته و همدر بين .......... نفر از دانشجویان هم (۲درسي رشته نامبرده اسا کل واحد

برتر دانشرجویان هم رشته و هم  ده درصردپانز......... را احراز نموده  و جزو ................ رتبه .....ميانگين .....

 التحصيل شده اسا / خواهد شد.باشد و تا تاریخ ....../...../.... فارغورودی این دانشگاه مي

گردیده و فاقد هرگونه اعتبار و ارزش دیگری از جمله  به دانشررگاه یزد صررادر  هي جها ارائهاین گوا

 .اساترجمه 

 

 مهر و امضاء معاون آموزشي / مدیرکل آموزش دانشگاه

                                                 
1

 داحنههریدذ انن ید یههایاهلی دااریاآین بیهاینشمین دی ریه اننیلحهظید دد.ی  

ی ریاهنن.یسه چهارم کل واحدهای درسي منهای چهارانن،یازنیحنینصهبیحذفیداحنیداناآی۵۹ا اریدانشو زهنریاآید یاابنی 2
 

 شماره :
 

 تاریخ :

 


