مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه جهرم
 )1اصل و يك برگ تصوير مدرك كارشناسی (ليسانس) مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكی و يا شوراي عالی انقلاب فرهنگی كه در آن معدل دوره كارشناسی (ليسانس) قيد شده باشد.
تبصره - 1پذيرفتهشدگانی كه به دلايلی قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسی (ليسانس) نمیباشند ،لازم است اصل گواهی تاييد
شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل اخذ كارشناسی (ليسانس) را ارائه نمايند.
تبصره - 2آن دسته از پذيرفتهشدگانی كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته (مورخ  1331/3/21لغايت
 )1331/3/22دانشجوي سال آخر بودهاند و حداكثر تا تاريخ  1331/1/31فارغالتحصيل ميشوند ،دانشجوي سال
آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه  33دفترچه راهنماي (شماره  )1يا
صفحه  252دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره  )2را از موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصيلی
دوره كارشناسی دريافت و آن را در زمان ثبتنام به دانشگاه محل قبولی ارائه نمايند.
استثناء :آن دسته از داوطلبانی كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نمودهاند ،معدل
فارغ التحصيلی اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصيلی دوره كارشناسی آنان ،لحاظ گرديده و لازم است
مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.
 )2اصل شناسنامه و كارت ملی و دو سري فتوكپی از تمام صفحات آنها
 )3شش قطعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري
تبصره 12 -قطعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري منحصراً براي برادرانی كه با توجه به ضوابط پس از ثبتنام در
موسسه آموزش عالی ،براي آنان معافيت تحصيلی صادر میگردد.
 )4مدركی كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومی» مندرج در صفحه  3دفترچه راهنماي شماره يك
آزمون ورودي دورههاي كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1396مشخص كند (براي برادران).
 )5حكم مرخصی سالانه يا موافقت كتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت
 )6اصل گواهی تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالی محل اخذ كارشناسی (ليسانس) براي آن دسته از داوطلبانی
كه با توجه به مفاد آييننامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره  21/77877مورخ  5/5/1373شوراي
هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با امتياز رتبه اول پذيرفته شدهاند.

