
 بسمه تعالي
 شماره ........................                                                                                                                                  

 تاريخ ........................                                                                                                                                   
 

 دوره كارشناسي و احراز ده درصد برتر گواهي رتبه
 )الف2  شماره كاربرگ(

 
 .......................................از دانشگاه / موسسه ................
 به دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 
فرزند .................... بـه شـماره ملـي .......................... پذيرفتـه شـده  سيله گواهي مي شود خانم / آقاي ..................................بدينو

..............گـرايش ورودي نيمسال ......... سالتحصيلي ................. دوره روزانه / شبانه مقطع كارشناسي پيوسـته / ناپيوسـته رشـته ....
سـوم (بـراي دانـش آموختگـان تـرم تا پايان ترم ششم (بـراي دانـش آموختگـان كارشناسـي پيوسـته) / ................... اين دانشگاه، 

كسـب ...... نفر از دانشجويان هم رشته و هـم ورودي خـود بـا ....... واحد درسي در بين .......با گذراندن ......كارشناسي ناپيوسته)  
و جزء ده درصد برتر دانشجويان هم رشـته و هـم ورودي ايـن دانشـگاه مـي باشـد و  كسب را ميانگين كل .............. رتبه ............

و (براي دانش آموختگان كارشناسي ناپيوسته) چهار نيمسال  (براي دانش آموختگان كارشناسي پيوسته) /همچنين در هشت نيمسال 
 فارغ التحصيل خواهد شد.  95شده است و يا تا پايان شهريور ماه  ................. فارغ التحصيلي در تاريخ .........

 
                                                                                                           

 نام و نام خانوادگي مدير آموزش ........................................... 
 مهر و امضاء            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسمه تعالي
 شماره ........................                                                                                                                                  
 تاريخ ........................                                                                                                                                   

 

 دوره كارشناسي و احراز ده درصد برتر گواهي رتبه
 )ب 2(كاربرگ شماره 

 
 .......................................از دانشگاه / موسسه ................
 به دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 
ده فرزند .................... بـه شـماره ملـي .......................... پذيرفتـه شـ بدينوسيله گواهي مي شود خانم / آقاي ..................................

............. ايـن ورودي نيمسال ........... سالتحصيلي ................ دوره روزانه مقطع كارشناسي پيوسته رشته ......................گـرايش .......
نگين كل ........... دانشگاه، با گذراندن ............ واحد درسي در بين ......... نفر از دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود با كسب ميا

رتبه .............. جزء ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي اين دانشگاه مـي باشـد و همچنـين در هشـت نيمسـال و در 
 دانش آموخته خواهد شد.  95شده است و يا تا پايان شهريور ماه  تاريخ .......................... دانش آموخته 

 
                                                                                                           

 نام و نام خانوادگي مدير آموزش ........................................... 
 مهر و امضاء            

 
 

 


