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کاربرگ های دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص
کاربرگ  :214انتقال توام با تغییر رشته
رئیس محترم شورای آموزشی مرکز………………………… (مبدا)
اينجانب................... ..............................................................فرزند ..................................به کد ملی .....................................................اانشیجي نایا ترمی 
پيامان رشته...........................................................................وروا نيمسیا او  او  سیا تحصیيل  .........مقطی  ..........................بیه شیمار
اانشجيي ...................................که تا پايان نيمسا او سا تحصيل ................تعداا...........واحد/پيامان با ميانگين............گذراند ا با اطالع کامل از مقیررا
ذيل و احراز شرايط ذکر شد تقاضا انتقا تيا با تغيير رشته به رشته.............................................مرکز آميزش  .........................................................را اار .
شرايط تغيير رشته
مرکز آموز

تقاضای دانشجو

حداقل

1
6

واحدها اور را گذراند ا ( .ويژ اانشجييان ترم ) بل



خير 

علمی -کاربردي مبدأ

خير 
قبالً تغيير رشته ااا ا  .بل 
خير 
رشته ميرا تقاضا اينجانب ار مرکز آميزش مقصد وجيا اارا  .بل 
اينجانب ضمن تاييد صحت اطالعا فيق متعهد م شي ار صير هرگينه مغاير  ،مسئيليت عياقب آن را پذيرفته و ار صير ميافقت با تقاضا انتقا تيا بیا
تغيير رشته و ثبت نا ار کد رشته محل جديد ار مهلت مقرر ،امكان بازگشت به رشته و مرکز آميزش قبل را نداشته و همچنين شرايط اتما اور ار سنيا بیاق
ماند را اارا م باشم.
نام و نام خانوادگی
امضاء و تاریخ

نظر شورا ی آموزشی مرکز

تقاضا انتقا اانشجي………………… ار جلسه ميرخ ………………… شيرا آميزش مرکز مطرح و با انتقا نیامبرا از نيمسیا او سیا
تحصيل ……… ميافقت  مخالفت  گرايد.
ارائه ميافقت مرکز آميزش مقصد با انتقا اانشجي به انضما ميافقت شيرا آميزش و کميسيين بررس ميارا خاص واحد استان مقصد ار رابطیه بیا تغييیر رشیته
قبل از شروع ثبتنا تر /پيامان آت برا قطع شدن انتقا تيا با تغيير رشته الزام است.
نمر کل (ويژ اانشجييان ترم  /معد (ويژ اانشجييان پيامان ) اانشجي ار ليست سازمان سنجش
نام و نام خانوادگی
امضاء و تاریخ
رئیس محترم شورای آموزشی مرکز …………………………………(مقصد)

تقاضای دانشجو

مرکز آموز

اينجانب………………… اانشجي با مشخصا فيقالذکر ،با ارائه ميافقت انتقا از مرکز مبداء به همرا مدارك تاييد شد زير ،تقاضیا انتقیا تیيا بیا
تغيير رشته به رشته……………… آن مرکز آميزش را اار .
ريزنمرا تحصيل (تاييد شد تيسط مرکز مبدا)
نام و نام خانوادگی دانشجو
تصيير ليست قبيل سازمان سنجش (تاييد شد تيسط مرکز مبدا)
)
شد
پذيرفته
فرا
آخرين
 ليست سازمان سنجش کد رشته محل ميرا تقاضا (نمر  /معد
امضا و تاریخ
رئیس محترم شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص استان……………… (مقصد )

علمی -کاربردي مقصد

نظر شورا ی آموزشی مرکز

پيرو ميافقت شيرا مرکز آميزش مبداء با انتقا اانشجي ار جلسه شيرا آميزش ميرخ  .............ميضيع جهت بررس تقاضا تغيير رشته به رشته ……………… به
همرا مدارك ذيل جهت تصميمگير ارسا م گراا.
نمر کل (ويژ اانشجييان ترم ) معد (ويژ اانشجييان پيامان ) آخرين فرا پذيرفته شد ار رشته ميرا تقاضا ار همان سهميه و پذيرش
خير 
اروس ميرا نياز اانشجي متقاضا تغيير رشته ار تر /پيامان آت ارائه م گراا .بل 
ريزنمرا تحصيل (تاييد شد تيسط مرکز مبدا) 
تصيير ليست قبيل سازمان سنجش (تاييد شد تيسط مرکز مبدا)
ليست سازمان سنجش کد رشته محل ميرا تقاضا (نمر  /معد آخرين فرا پذيرفته شد )
نام و نام خانوادگی رئیس مرکز
امضاء و تاریخ
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