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 :نکات
ساختار تشکیالتی شوراي آموزشی و کمیـسیون مواردخـاص دانـشگاه موضـوع بخـشنامه بـه شـماره        ) 2-2(ه در شوراي آموزشی و کمیسیون مواردخاص استانها با رعایت دقیق بند           تغییررشت .1

 .  تصمیم گیري می شود28/12/87م مورخ /86045/87
 براي دانشجویان که از سهمیه شاغل استفاده نموده اند فقط در یک زیر گروه آموزشی براي )ویژه دانشجویان پودمانی (معدل )ویژه دانشجویان ترمی (بودن کف نمره کل   ر دوره کاردانی دارا     د .2

 .دانشجویانی که از سهمیه آزاد استفاده نموده اند فقط در یک گروه آموزشی براي بررسی تقاضاي تغییر رشته الزامی است
 .تقاضاي تغییر رشته داشته باشندمی توانند آموزشی یک زیر گروه  مقطع کارشناسی ناپیوسته فقط در دانشجویان .3
 ارسالی موضوع قابل مداركدر صورت وجود هرگونه نقص در فرم یا . مندرج در فرم، تکمیل و نسبت به ارسال فرم و مدارك مورد نیاز در مهلت مقرر اقدام الزم صورت پذیردباید تمامی موارد  .4

 .بررسی و پیگیري نمی باشد
 .نشجو تصویر تکمیل شده این فرم و مدارك ضمیمه را جهت پیگیري هاي بعدي نزد خود نگه دارددا .5
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 ....................... رئیس محترم شوراي آموزشی و کمیسیون موارد خاص استانی
 با سالم،

          .........ســال................ورودي مــاه....................هرشــت...............نظــام.........................................دانــشجوي مرکــز ..............................         احترامــاً؛ اینجانــب 
گذرانـده ام  ............ بـا میـانگین  پودمان/واحد...........تعداد................دوم سال تحصیلیال پایان نیمسکه تا   ...................................به شماره دانشجویی  ..............مقطع

 .را دارم... ..............................ر شده تقاضاي تغییر رشته به رشته اطالع کامل از مقررات ذیل و احراز شرایط ذکبا
 شرایط تغییر رشته

حداقل  .1
6
  بلی              خیر)ویژه دانشجویان ترمی (.گذرانده امرا  واحدهاي دوره 1

 بلی              خیر.  اده امتغییر رشته دقبالً  .2
 بلی              خیر.          پودمان آتی ارایه می شود/دروس مورد نیاز اینجانب در رشته جدید در این مرکز در ترم .3

 بـا تقاضـاي تغییـر     در صورت موافقت وپذیرفته در صورت هرگونه مغایرت، مسئولیت عواقب آن را متعهد می شوماطالعات فوق   ضمن تایید   اینجانب صحت   
 .وات باقی مانده را دارا می باشم و همچنین شرایط اتمام دوره در سننداشته، امکان بازگشت به رشته قبلی را مهلت مقرررشته و ثبت نام در رشته جدید در 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                             
  و تاریخءامضا                                                                                                                                                                 
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                    در لیست سازمان سنجشدانشجو)/ویژه دانشجویان پودمانی ( معدل/)ویژه دانشجویان ترمی  (نمره کل
 آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سهمیه و پذیرش )/ویژه دانشجویان پودمانی (معدل )/ویژه دانشجویان ترمی  (نمره کل
   شاغل                آزاد: سهمیه 

  بلی              خیر.پودمان آتی ارایه می گردد/دروس مورد نیاز دانشجوي متقاضی تغییر رشته در ترم 
 ........................................................................................................................................................................................... :نظر کارشناسی مرکز

........................................................................................................................................................................................................................ 
     .صحت تمامی مطالب فوق مورد تایید می باشد

 نام و نام خانوادگی رئیس مرکز                                                                                                                        
 ءمهر و امضا                                                                                                                                                                     

  تاریخ                                                                                                                                                                         
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) مهـر و امـضاء  ( در محل       مشخص گردد و کلیه مدارك ذیل باید توسط دانشجو تهیـه و بـه تاییـد    Pمدارك ارسالی با عالمت     

 .مرکز رسیده باشد
  )ان نیمسال دوم سال تحصیلی جاري تا پای(تحصیلی دانشجو      کارنامه 

 )مشخصات دانشجو باید عالمت زده شده و کامالً خوانا باشد(     لیست قبولی سازمان سنجش متقاضی 
      )معدل آخرین فرد پذیرفته شده باید عالمت زده شده و کامالً خوانا باشد/نمره(     لیست سازمان سنجش رشته مورد تقاضا 

 

 


