بسمه تعالي

اطلاعيممه
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در مقطع
کارشناسيارشد از متقاضیان سایر دانشگاههای کشور
معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلي
مرکز استعدادهای درخشان

(نیمسال اول سال تحصیلي )۱۰۴۴-۱۰۴۱

دانشگاه یزددید ینر یدا دیاهیاتگادهدیاآیین نینه آیا انآیهیگا ههیاآیا ددزندهلیی بریا ارید ددیاآیدد ههریهحص ریاهلهه ی
آئين نامه شمااه  9555موهخ  9255/23/32وزاهت علوم ،تحقيقات و فناوهي ا ارین بیگگهایادایتگگهای
هحصگ ر۱۰۴۴-۱۰۴۱یاقنام اآیپذز شیدانشگو یباندلییم ل ید ی طع یاه نگدهتریا ننیامیا نیدانشو زهلی باهمی طع ی
اه ندهتریپ تاآیتهز یدانشاه ههینبهزن .ی
ی

الف – شرایط عمومی :
 -۱ایاطهدیاآیدزنی ب نیات همیزهیزکریامیادزهلیندهخاآینن ید یقهن لیاتهتریجبا ریات ه ریاز ال.
 -2اعانیاآیقهن لیاتهتریدینرهمیجبا ریات ه ریاز ال.
 -3ننانانی بد ی تیهحص لیاآیهشخ صی اج یذزص هح.

ب – شرایط اختصاصی :
یییدانشگو زهلی باهمی طع یاه نگدهتگریبد ددرین بیهایددمی۵۹یدین بیهایادایدیددمی ۵۹یاآیحهندیزکریامین ازطیمز یهیادن،ی
ره اندنیا اریاتافهد یامی دازهریازنیین ننه آید خ اتتیخ دی ایاآیدانشاه یزددیا انآینبهزدن .ی
ب ۱-یا ددزندهلی هبآههریادایههیپهنددهمی ح آیناهزریالبپ هدههریی بر-یدانشگگو زریا ارید ددیاآیهبهلی نگگاآیزهی نگگاآههری
هبط،یاهیا انآی ع فرنه آیامیدا خهنآیالبپ هدیی بریدانشو زریاش یدیاآیص هی همادیا یظ ف تیپذز ش .ی
ب 2-یدانشگو زهلی باهمی طع یاه نگدهتریپ تاآیاآیپس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل سه
چهارم واحد درسي (اهیاحایهبیداحنههریدذ انن ینن ید یههایاهلی )۵۵به لحاظ ميانگين کل جزو پانزده درصد برتر در
بين دانشجویان همرشته و همورودی خود باشندیدیحنااث ید ی نهیهشتین بیهایدانشی خاآین نن (اتمام تحصيلات
کارشناسي از  ۰۹۱۱/۱۰/۱۰تا تاریخ )۰۰۱۱/۱۰/۹۰
تبصررره:۰یطبقی و میدما هیی م،یهحط طههیدیفدهد ر ا اریتگگهایجه ر،یدانشگگاه ی ره اننیا اری حهتگگبآیحننصگگهبیداحنههری
د تریدانشو زهنریاآید یاابنی۵۹یحذفیداحنیداناآانن،یاهیکسر حداکثر  ۰واحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسيی
اقنامینبهزنیدیلذایازنیدتاآیامیدانشو زهلین دی ریه اندنید خ اتتیخ دی ایا انآیدهدن .ی
تبصرره :۲یدانشگو زهلی دن ید یادنیب2-یاآید ی نهی۹ین بیگهایدانشیی خاآینگ ننیدیاآیلحهظی هنا نیالید ی طهزیآیاهی
هنا نیالیهشتین بیهایدانشو زهلیهمی ناآیدیغ یهمید ددریخ دیجددیپهندد ید صنیا ه یاهندنیاآیص هی همادیا یظ ف تی
پذز شیاندلییم ل،ید یدد یاه ندهتریا ننیپذز فاآیخ اهدننن (اتمام تحصيلات کارشناسي تا تاریخ .)۰۰۱۱/۱۰/۹۰
تبصره :۹پذز شیا اریتهایهحص ریا هفهص آیپسیامیدانشی خااریدیص فهًیا ارییهبهلیتهایا کهلپذز یاتت .ی

ی

توضيحات مهم:
 پذز شیاندلییم لیامیدانشگو زهلیدیدانشی خااهلیدانشاه ههریغ ددلار،یغ انافهیر،ییماد،یپ همین ،ین بآیحض ر،یجه ی
ی بریاه ا در،ی وهمر،یپ دزسههریدانشگگاههریدیدد ههریا نالب ل،یپذز فاآینگگندهلییم لیاخاصگگهص گربداخ ر ،یپذز فاآی
نگندهلیاه نگدهتگریاهیت ااقیهحص ریدیهبچد نیدا نندهلی نا كیح مدری عهدایاه ندهتریدی ن كیهحص ریاه ندهتری
نهپ تاآیص هینبرد د .ی
 دانشو زهلی باهمید ی ناآههزریاآیت فصلید دسییناهیطبقین ارییهلریا نه آ زدریدما هید یدد ههریاه ندهتریپ تاآیا اری
۵ین بیگهایهندزنیدیهصگ زشینن یاتتی ره اندنیامیهیا ههی ا طیاا

دنین نن.یضبدهیازنیدانشو زهلیاهزنیحداقل تعداد سه

چهارم واحدهای درسري (یا سره چهارم واحدهای درسي منهای چهار طبق تبصره  )۰را در مدت  ۰نيمسال تحصيليی
دذ انن یاهندنی(اتمام تحصيلات کارشناسي از  ۰۹۱۱/۱۰/۱۰تا تاریخ .)۰۰۱۱/۱۰/۹۰ی ی
 ادل زتیادا آیهحصگگ لیاف ادی شگگب ایازنیین ننه آید یهبهلی نگگاآیهحصگگ ریاتگگت.یهبچد نی اطهضگگ هلی ره اندنید یزکریامی
د ازشههری ادهتشید خ اتتیدهدنیبهشخ صیازنیهدهتشیاهید د ی ا طیخ اهنیا د .
 اناطها،ی ابهل،یهغ

نگگاآیدیهغ د ازشیا اریدانشگگو زهنریاآیامیط زقیین نینه آیپذز شیاندلییم لیاتگگاعنادههرید خشگگهلی

پذز شینن انن،ی بد عیاتت .ی
 پذز شیدانشگگو یا یاتگگهسیا تگگری نا كیدیتگ ااقیدادط ب نیصگ هی رد دیدید یصگ هیصگ هحنزن،یاف ادیحهندینگ انطیا اری
صگگگهحبگآیی بریاآیدانشگگگکن ههری ا طآی ع فری رد دننیب مد آیی بریاآیهب ا ی نا كیدی یگگگادناهی ا طیاآیفعهل تههری
پژدهشرید یهداهمیثبتنهمید یته هنآیی منریاه ددا رین د .
ی
ی

ج -مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :
 -۱هص ز یهکب لینن یف مینبه ی ۱یضب بآیف اخ الیبن عیفهزلی:ی jpgی
 -2هص ز یهکب لینن یف مید اهری باهمریضب بآیف اخ الیبن عیفهزلی:ی jpgی
-3یهص ز یصفحآیادایندهتده آیدیاه هی ریبن عیفهزلی:ی jpgی
-۰یهص ز ی زدینب اهیاخذینن یههیپهزهلیه مینشمیبن عیفهزلی:ی jpgی
-۹یهص ز ی ع فرنه آیا اری اطهض هلیادنیب–۱-یا انآیاصلی ع فر نه آید یهداهمیثبتنهمیض د ریاتت.یبن عیفهزلی:ی jpgی
-۹یهص ز یتهز ی نا كیب مد آیی بریهب ا یاهیهص ز ی نا كیدی یادناهی ا طیاآیفعهل ااهریپژدهشر بین عیفهزلی:ی jpgی
-7یدا زدیحقیثبتنهمیاآین حیمز  .ی
ا آیمتقاضيان پذیرش بدون آزمون سایر دانشگاهها وهمیاآیاناخهبیحنااث ی2ی نگاآید ازشی راهندنیاآیلهممیاتتی بهلغی
ذزلی ایامیط زقیته هنآیپ داختیالکا دن کریدا زدینبهزدن.ی ی
الف) برای انتخاب گرایش اول مبلغ (۰۱۱/۱۱۱ششصد هزار ریال)
ب) برای انتخاب گرایش دوم مبلغ ( ۰۱۱/۱۱۱چهارصد هزار ریال)

توجره : ۰متقراضرريران انتخاب دو رشررته گرایشه هنگام پرداخا الرترونيري حتما باید مجموع مبالغ بندهای الف و ب
( ۰/۱۱۱/۱۱۱ریال) را به صرورت دستي در قسما "مبلغ پرداختی" وارد و سپس جها پرداخاه آیرن "بانک تجارت" را
انتخاب نمایيد .در غیر این صوورت قق ررای
ریال را پرداخ

نموده اند و ث

اول مورد بررسوي ارار خواهد ررق ل لذا آن دسوته از متقاضیان که قق م ل ۰۴۴۴۴۴

نام خود را تکمیل نموده اند لازم اس

با مراجعه به سامانه پرداخ

الکترونیک دانشگاه یزد به آدرس :

 https://yazd.ac.ir/epay/talentو تکمیل موارد خواسووته شووده و مشوووصووات خود مشووابه تصووویر ویل نس و
( ۰۴۴۴۴۴ریال) اادام نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در هنگام ث

به واریز م ل دوم

نام باررذاری نمایندل

توجه  -۲پذز شیاندلییم لیدانشگگو زهلی باهمیاه نگدهتگگرید ی طع یاه نگگدهتگگرا نگگن،ی عهاقیضگ ااطیدما هیی م،یهحط طههیدی
فدهد ریدی ط اهیدانشگاه ،یپسیامیا مزهاریدیا ا همدهریاآیفعهل تههیدیت ااقیدادط ب نیانوهمی رپذز د.یانزاریاتتیهشک لیپ دنن ی
دیدی هیاآی صهحبآ،یه چا نآیحطریا اریدادط شیازوهدینخ اهنیا د.

د -نحوه ثبتنام:
 .۰متقراضرريران بایسررتي ثبانام یغيرحضرروری (الرترونيري)ه خود را با مراجعه به سررامانه آموزشرري دانشررگاه به آدر
 Internet Explorer( http://golestan.yazd.ac.irنسخه  ۰به بالا) با مطالعه راهنمای مربوطهه به انجام برسانند.
 .۲آخرین مهلا ثبا نام برای متقاضيان  ۱۱/۱۱/۹۱از طریق سامانه گلستان اسا.
 .۹زمان تقریبي اعلام نتایج از طریق وبگاه دانشگاه به آدر

 http://www.yazd.ac.irبهمن ماه سال  ۰۹۱۱خواهدبود.

توضيحات مهم:
 .۱اتگگه ریپذز فاآینگگندهلیهب ا یاهی نا كیدی یگگادناهی ا طآیا اریهعب قین گ ازطیدیای همیپذز فاآینگگندهلیناهنر،یاآیتگگهم هلی
تگگدوشیی مشیاشگگ یای همیخ اهننگگن .یانزاریاتگگتیای همیناهزایادیل آیه چا نآیحطیریا اریدادط بهلیازوهدیندب د یدیپذز شی
ناهزری د طیاآیهأز نیتهم هلیتدوشیی مشیاش ی راهنن .ی
 ثبتینهمیقععریپسیامیپذز شیی بریدیههن نیتگهم هلیتگدوش،ی د طیاآیههن نیدا خهنآیه ههی ادریددزدشیدانشو ی یاط ید ی
تگهم هلیتگدوشیی مشیاشگ یاتگت،یادها ازنیدانشگاه یزددیامیصند یه د نآید اهریاناغهایاآیهحص لیههید زهفتیازنیههن نزآی
عذد یاتت.
 چدهنچآید یه ی ح آیامیثبتنهم،یا تگری نا كیدیانگاغهایاآیهحصگ لی شگخصینگ دیاآیدادط شین ازطیپذز شیامیط زقیازنی
ف اخ الی ایننا دیزهی غهز هریا نی نا كیدی یادناهیا انآینن یاهیاصلی نا كیدج دیداناآیاهننیثبتنهمیازشهلیلغ یخ اهنینن.
 پذز شیدانشگو زهلی باهمی شگب ایازنییز ننه آ،ید یدد ههریهحصگ ریاهلهه یاصگ هی ازاهلیدیاندلید زهفتینگگا زآیاتت.یلذای
دانشگو زهنریاآیامیط زقیازنیهیگا ههید یازنیدانشگاه یپذز فاآین نن،ید یص هریاآیاقنامیاآیثبتینهمینب د یدن دعیاآیهحص لی
نبهزدن،ید یص هیانص افی دمیاآیپ داختیهدزدآیی مشی ازاهلید ین بیهاههریثبتنهمینن یخ اهدنیا د .ی
 ه جآیدانگاآیاهنگ نیاآیوجه واریزی،یبه هيچ عنوان یمسترد نخواهد شد؛یلذا،یاآیدادط بهلیه ص آی رن دیاهیدقتیلهمم،ی فهدی
اط هی آی ای عهلعآیدیفططید یص هیدا ایا دلین ازطی ا ط،ینیبتیاآیثبتنهمید یف اخ الیاقنامینبهزدن.ی

ه -ليست رشته/گرایشهاي مورد پذیرش
دزف

دزف

ناآیهحص ر

۹۲

نداه ریاجابهیر

۹۹

نز زتیاهم دهنریاهما زهار ی

۹۰

نز زتیاهم دهنریهوه هیالکا دن ک ی

۰

جغ اف هیدیا نه آ زدرنا ریی هزشینا ر ی

۹3

نز زتیصدعاریهحط قید ییب هه ی

3

جغ اف هیدیا نه آ زدرد دنا رید دنا رینا ر ی

۹۰

نز زتیصدعاری نز زتیه ل نیدییب هه ی

۰

تدوشیامیدد یدیت یامیاط هیههیجغ اف هزریتدوشیامی
دد ی

۹۰

نز زتی هلر ی

۰

ی میاقاصهدریاقاصهدی هلریات ه ر ی

۹3

ح طیمزیتیا نه آ زدری ح طیمزیت ی

3

ی میاقاصهدریاقاصهدینر ر ی

۹۱

نز زتیایشیدیاه ی فاه یتهم هنریدی دها یانیهنر ی

۰۱

نز زتیایشیدیاه ییب ههیدیمنو یهه ن ی

۰
۲
۹

۱

یبیدیه اندهترییبیدیه اندهتری ح عر

ناآیهحص ر

ژن

ف ل ژریژن

ف ل ژریدیی هزشی ح ط ی

خهط اهی ح عر ی

فاه یح ااریی مشیه ا تیاننر ی

۰۱

هه زخیاز الیات ه ر ی

۰۰

ی میم نیم نندهتری ادنتر ی

۰۰

پژدهشیی میاجابهیر ی

۰۲

ه اندهتر ی

۰۲

جه عآندهتر ی

۰۹

ن برین برییلر ی

۰۹

جبع تندهتر ی

۰۰

ن برین بریهودزآ ی

۰۰

دمندهتر ی

۰3

ن برین بریف دزک ی

۰3

ی میق الیدیحنزث ی

۰۰

ن برین بری عننر ی

۰۰

ی میق ینریایوهم ی

۰۰

ف دزکیاپا کیدیل د ی

۰۰

نااالب هغآیاجابهیریت هتریدیحط قییب ر ی

۰3

ف دزکیذ اهیاد هدریدینر زآی نالهه ی

۰3

فطآیدی بهنریحط قیات ه ر ی

۰۱

ف دزکیف دزکیپ هتبه ی

۰۱

ن عآیندهتریا هم ی

3۱

ف دزکیف دزکی هد یچاها ی

۲۱

هحط طههیی منر ی

3۰

ف دزکیف دزکیهیاآار ی

۲۰

ا نه آ زدرید تر ی

3۲

ژنا ک ی

۲۲

ی متدور ی

3۹

ی ه یاجابهیریدیاقاصهدر ی

۲۹

ی مشیماهلیانا یر ی

3۰

ی ه ی زهضر ی

۲۰

ماهلیدیادا ههیانا یر ی

33

زهضریاه ا دریینهل دییندر ی

۲3

از الندهتریاز الندهتریهه زخ ی

3۰

زهضریاه ا دری زهضری هلر ی

3۰

زهض ههیدیاه ا دههیینهل د ی

33

زهض ههیدیاه ا دههیجب ی

۲3

عهلعههی دعطآار ی

3۱

زهض ههیدیاه ا دههیهدنتآیبه پ ل ژر ی

۲۱

دالندهتریه ا ار ی

۰۱

۹۱

دالندهترییب ر ی

۰۰

ادنتریا قیالکا دن کیقن هیدی هن نههریالکا زکر ی

۰۲

ادنتریا قیت یامههریالکا دن کیدزو اها ی

۲۰
۲۰

۹۰

دااطیا نالب ل ی
ی مت هتر ی

حیهانا ر ی

ی میاه پ ه ی حهتبههیی بر ی

ی

ی

دزف

دزف

ناآیهحص ر

ناآیهحص ر

۰۹

ادنتریا قیت یامههریقن ه

۱۱

ادنتریاه پ ه یه شی صد یریدی اهه کد

۰۰

ادنتریا قی خها اهیت یام ی

۱۰

ادنترینیهجریپ نهك ی

۰3

ادنتریا قی خها اهی نالیدی

۱۲

ادنترینیهجرین برینیهجریدی نگ ی

۰۰

ادنترینفتیاااشهف ی

۱۹

ادنترینیهجریفدهد ر ی

۰۰

ادنتریپ ب یف اد ش ی

۱۰

ی میدی ادنترییاخ دیحفهظتییبیدیخهك

۰3

ادنترین بریف یزدنههریجناتهمر ی

۱3

ی میدی ادنترییاخ دی نز زتیح م ههرییاخ د ی

۰۱

ادنتریصدهز یاا دآتهمریت یامهه ی

۱۰

ی میدی ادنتری ه ید هههلیدا دزریدیصدعار ی

۰۱

ادنتریصدهز ی نز زتی ادنتر ی

۱۰

ی میدی ادنتریجدالیی میمزیاریجدال ی

۰۰

ادنتریصدهز ی نز زتیپ دژ ی

۱3

نز زتیحهص خ دریدیمزیتفدهد ریخهكین بر،ی
حهص خ دریخهكیدیهغذزآید ه ی

۰۲

ادنتریصدهز یت یامیههریا هل ی

۱۱

۰۹

ادنترییب الی ا یدیه اا ر ی

۰۱۱

ی میدی ادنتری ح طمزیتییل ددری ح طیمزیت ی

۰۰

ادنترییب الیژن هکد ک ی

۰۱۰

ی میدی ادنتری ح طمزیتی نز زتیدیحفهظتیهد عی
مزیار ی

۰3

ادنترییب الیتهم ی

۰۱۲

ی میدی ادنتری ح طمزیتیا مزهاریدیی هزشیت م ن ی

۰۰

ادنترییب الی ادنتریییبیدیتهم ههریه ن دل کر ی

۰۱۹

۰۰

ادنترییب الی ادنتریدی نز زتی دها ییب ی

۰۱۰

ا هکد ل ژریاشهد مر ی

۰3

ادنتری کهن کیهبنزلیان ژر ی

۰۱3

ا نه آ زدرینا ر ی

۰۱

ادنتری کهن کیتهختیدیه ل ن ی

۰۱۰

ط احرینا ر ی

3۱

ادنتری کهن کیط احریاه ا در ی

۰۱۰

3۰

ادنتری عنلیاتاخ ا یی ادی عننر ی

۰۱3

3۲

ادنتری عنلیاااشهفی ادی عننر ی

۰۱۱

نطهنر ی

3۹

ادنتری عنلیژن کهن کینفت ی

۰۰۱

پژدهشیهد

3۰

ادنتری عنلیف ید ری ادی عننر ی

۰۰۰

33

ادنتری عنلی کهن کیتدگ ی

3۰

ادنتری ادیت ا ک ی

3۰

ادنتری ادیندهتهزریدیاناخهبی ادی ادنتر ی

33

ادنتریاه پ ه ینبکآههریاه پ ه ر ی

3۱

ادنتریاه پ ه ین مافدا ی

ی

نز زتی دها یخهكیف دزکیدیحفهظتیخهك ی

نز زتیدیادا ایا هاهل ی

ادنتری عبه ر ی
تیدیاح هریااد آیدیاهفتههریهه زخر ی

عبه ریدیان ژر

دادط بهلیا اریایگشیاط هیههیا شگا ی ره اندنیاهی ادیاتگاعنادههرید خشگهلیدانشگاه یزددیاهینبه ی ۴3۹-3۱233۹۱۹یبد یدقتیادا ر ی
هبگهسیحگهصگگگلیدیزگهیاگهیا تگگگهایازب گلیاگآیید سی talented-std@offices.yazd.ac.irی یا هبگهطیا ق ا یدیزگهیاآیید سیازدا ناری
http://talent.yazd.ac.irی اجعآینبهزدن.یی ی
یی ی

مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

(فرم شماره یک)

فرم درخواست پذیرش بدون آزمون دانشجویان سایر دانشگاههاي كشور

محل
الصاق
عكس

در مقطع كارشناسیارشد سال تحصيلی ۱۰۴۴-۱۰۴۱در دانشگاه یزد
 -۰اطلاعات فردی]ه تطی اطهضریهکب لین د[
نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

شماره سریال شناسنامه:

جنسيا   :مرد

تاریخ تولد:

۰۹......./......../........

شماره تلفن همراه :
آدر

شماره شناسنامه:
 زن

محل صدورشناسنامه:
کد ملي:

محل تولد :
شماره تلف ثابا (با کد شهرستان):

دقيق محل سرونا :

 -۲اطلاعات تحصيلي]ه تطیاه ندهسیی مشیدانشکن یهکب لین د[
دانشگاه محل تحصيل:
ورودی   :بهمن۱3

دانشرده :
 مهر ۱۰

 بهمن ۱۰

تعداد کل واحد گذرانده تا پایان نيمسال ششم:
تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی :

رشته  /گرایش مقطع کارشناسي:
 مهر (۱۰برای شش ترمه ها)

دوره   :روزانه

 شبانه

معدل کل متقاضي تا پایان نيمسال ششم:
رتبه متقاضي در بين دانشجویان هم رشته و هم ورودی در پایان نيمسال ششم:

مهر و امضاء معاون آموزشي  /مدیرکل آموزش دانشگاه :

 -۹رشته  /گرایش های درخواستي]ه تطی اطهضریهکب لین د[

رشته  /گرایش مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصيلي کارشناسي جها ادامه تحصيل در مقطع کارشناسيارشد:
اولویا دوم:

اولویا اول:

اینجانب  ...................................................صحا مطالب فوق و مدارك ارائه شده را تعهد نموده و مسئوليا کامل هرگونه اشتباه یا
خطا را بر عهده ميگيرم و متعهد ميشوم براسا

تحقيقات و

آئين نامه شماره  3۱۱۱مورخ  ۰۹۱۱/۱۲/۲۹وزارت علومه

فناوری » حداقل شرایط ورود به دوره کارشناسيارشد را دارا باشم و چنانچه در هر مرحله از ثبا نامه پذیرش و

تحصيل مشخص شود که واجد شرایط فوق نبودهام دانشگاه مي تواند از ادامه تحصيل من جلوگيری بعمل آورده و طبق مقررات با
اینجانب رفتار نماید.
امضاء متقاضي:
تاریخ:

شماره :
تاریخ :

فرم گواهی ماتازي

به  :مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد
از  :اداره کل آموزش دانشگاه .................................
بدینوسيله گواهي ميشود :
خانم  /آقای  ...........................................فرزند  ..........................به شررماره شناسنامه ...............................
و کد ملي  ................................. ..........دانشرجوی ورودی نيمسال اول  /دوم سال تحصيلي  ............در دوره
روزانه  /شربانه مقطع کارشناسي پيوسته در رشته  /گرایش ..........................................................................
این دانشگاه ميباشد .نامبرده با گذراندن  ..............واحد درسي تا پایان ترم ششم( ۰که حداقل سه چهارم
کل واحد درسي رشته نامبرده اسا )۲در بين  ..........نفر از دانشجویان همرشته و همورودی خود با کسب
ميانگين  ...................رتبه  ................را احراز نموده و جزو پانزده درصرد برتر دانشرجویان هم رشته و هم
ورودی این دانشگاه ميباشد و تا تاریخ  ..../...../......فارغالتحصيل شده اسا  /خواهد شد.
این گواهي جها ارائه به دانشررگاه یزد صررادر گردیده و فاقد هرگونه اعتبار و ارزش دیگری از جمله
ترجمه اسا.

مهر و امضاء معاون آموزشي  /مدیرکل آموزش دانشگاه

1

2

داحنههریدذ انن ید یههایاهلی دااریاآین بیهاینشمین دی ریه اننیلحهظید دد.ی
ا اریدانشو زهنریاآید یاابنی۵۹یحذفیداحنیداناآانن،یازنیحنینصهبیسه چهارم کل واحدهای درسي منهای چهاری ریاهنن .ی

