
 
  تغيير رشته -فرم تقاضاي انتقال دائم

  شبانه  دوره روزانه

ره دانشجويي ...................... مقطع ........... كه تا كنون تعداد اينجانب.......................................... دانشجوي رشته ................ ورودي سال ............. سهميه............ شما

 انتقال توأم با تغيير رشته  باشم خواهان انتقال دائم ام و اكنون با انتخاب تعداد ..... واحد درسي مشغول گذراندن مي............ واحد درسي را با معدل كل ........ گذرانده

  هستم. خواهشمند است راهنمايي و در صورت داشتن شرايط دستور اقدام فرماييد.به دانشگاه/ موسسه ..................................... در رشته ........................

  آدرس:                                                                          تاريخ:                       امضا دانشجو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نظريه آموزش دانشكده:

  دارد :با تأييد مراتب فوق موارد زير را اعالم مي

  باشد.ادامه تحصيل ايشان از لحاظ مقررات آموزش بالمانع مي -١

  دانشجو كد رشته شماره ...........      مورد تقاضا را دارد/ ندارد. -٢

  باشد.واحدهاي اختصاصي ( پايه، اصلي، تخصصي) گذرانيده و در حال گذران از نصف واحدهاي دوره كمتر مي -٣

  .. نيمسال آموزش غير رايگان ....... آموزش رايگان ............... نيمسال و -هاي تحصيلي : الفتعداد ترم -٤

تعداد ......... در دانشگاه ................ مهمان بوده است بديهي است  -حذف ترم .............. نيمسال           ه -مرخصي تحصيلي ................. نيمسال                      ج -ب

  تعاقبا اعالم خواهد شد.                            اصالت رديف يك فقط تا تاريخ صدور معتبر بوده و هر گونه تغييري رخ دهد م

  مهر و امضا مسئول آموزش دانشكده                                                                                                                                                                    

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نظريه گروه آموزشي:

  ين گروه در ترم اول/ دوم سال تحصيلي ..................................... بالمانع است.نامبرده از نظر ا انتقال توأم با تغيير رشته انتقال دائم

  امضا مدير گروه آموزشي                                                                                                                             

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ........................................شماره:.......  مدير محترم امور آموزشي دانشگاه                                                                                               

  تاريخ:.................................................

  رده از نظر اين دانشكده بالمانع است.بنام انتقال توأم با تغيير رشته رساند كه انتقال دائمبه استحضار مياحتراماً 

  معاونت آموزشي دانشكده                                                                                                                                     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انتقال نامبرده از نظر اين واحد بالمانع است. 

  مهر و امضا مسئول امور مالي شبانه                                                                                                                                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اره: ممدير محترم امور آموزشي دانشگاه                                                                                              ش

  تاريخ:                                                                                                                                                 

  سالم عليكم

يادشده به رشته تحصيلي مورد تقاضا به آن دانشگاه  انتقال توأم با تغيير رشته ائمبا تأييد مراتب باال و ارسال كارنامه نامبرده، بدين وسيله اين مديريت با انتقال د احتراماً

  د.ن نامه نقل و انتقال اعالم فرماينيد نظر صريح آن مديريت را در موعد مقرر حسب آئيقت دارد. خواهشمند است مقرر فرمائمواف

                                                                                                                                                                                 

  با آرزوي توقيق الهي                                                                                                                                                                               

  امور آموزشي دانشگاه مدير                                                                                                                                                                          


