باسمه تعالی

تاريخ:

………………………

درخواست تغيير رشته/گرايش (ب)

شماره:

………………………

(نيمسال اول ،دوم سال تحصيلی - 14

پيوست……………………… :

) 14

اين قسمت توسط دانشجو تکميل شود

اينجانب:

به شماره دانشجويی :
 اولدوم سال تحصيلی  14- 14تعداد  واحد با معدل کل  /

………………………………

رشته.………… :که تا پايان نيمسال

دانشجوی دانشکده:

…………………………

گذراندهام ،تقاضا دارم با توجه به ضوابط تغيير رشته/گرايش به دانشکده ……………………… :رشته/گرايش ……………………… :تغيير وضعيت دهم.
نمرات دروس در نيمسالهايی که از دانشکده مقصد اخذ واحد کردهام به شرح زير است:
نيمسال

شماره درس

واحد

نام درس

نيمسال

نمره

شماره درس

صحت نمرات فوق تعهد میشود .امضاء دانشجو ……………………………………… تاريخ

نام درس

/

/

نمره

واحد

14

نظر اداره خدمات آموزشی

 -1دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه نمره قبولی در رشته مقصد را دارد،
 -2معدل دانشجو:

نيمسال  معدل نيمسال   /معدل دروس پايه و تخصصی  /
نيمسال  معدل نيمسال   /معدل دروس پايه و تخصصی  /

 -3با توجه به نتيجه کسب شده ،شرط دانشکده مقصد ارضاء شده است،
 -4توضيح ضروری:

ندارد،

قابل مقايسه نيست.

ارضاء نشده است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

نام رئيس اداره ……………………………… امضاء ………………………… تاريخ

/

14

/

نظر کميسيون موارد خاص
(نظر کميسيون موارد خاص فقط در صورتی الزم است که دانشجو در آزمون ورودی نمره قبولی در رشته مقصد را نداشته باشد)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/

تاريخ جلسه کميسيون موارد خاص

/

14

امضاء

…………………………………………………………………………………………

نظر مديرکل آموزش دانشگاه

با توجه به مطالب فوق ،با تغيير رشته دانشجو مخالفت میشود،
توضيح ضروری:

موافقت میشود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

امضاء

…………………………………

/

تاريخ

14

/

**

تعداد 

واحد که در کارنامه ضميمه مشخص است در رشته جديد محسوب نشده و باعث افزايش سنوات تحصيل به بيش از  12نيمسال نمیشود.

نام رئيس/معاون آموزشی دانشکده

………………………………………

امضاء و مهر دانشکده ……………… ……………....تاريخ

/

پس از تأييد نهايی ،در سامانه آموزش ثبت شد .کپی جهت اطالع دانشکدهها ارسال شد .نام کارشناس آموزش ……… …….………......امضاء ……………… تاريخ

/
/

14
14 /

تاريخ آخرين اصالح1400/05/05

نظر دانشکده مقصد (دروس غيرقابلقبول)

روند بررسی درخواست تغيير رشته
تکميل درخواست تغيير رشته (الف)
توسط دانشجو



مخالفت

ادامه تحصيل
در رشته مبداء



نظر دانشکده مبداء

ادامه تحصيل
در رشته مقصد

موافقت
موافقت

معدل دروس
پايه و تخصصی دو نيمسال
آخر دانشجو از 16
بيشتر است؟

خير

خير

آيا شرايط
بندهای  1تا  4تغيير رشته
را دارد؟

بلی





موافقت
مشروط

بلی
مخالفت

نظر دانشکده مقصد

مخالفت

اخذ دروس رشته مقصد با
نظر معاون آموزشی آن دانشکده

نظر دانشکده مقصد
تکميل درخواست تغيير رشته (ب)
توسط دانشجو

موافقت
مشروط

اخذ دروس دانشکده مقصد
در دو نيمسال تحصيلی با نظر
معاون آموزشی آن دانشکده

آيا شرايط
دانشکده مقصد ارضاء
شده است؟



بلی

خير

تکميل درخواست تغيير رشته (ب)
توسط دانشجو

پرداخت هزينه دروس
اخذ شده از رشته مقصد

خير



مخالفت

 ادامه تحصيل در رشته مبدأ
 ادامه تحصيل در رشته مقصد

مدارک پيوست

-1
-2
-3

شرح داليل درخواست تغيير رشته

آيا دانشجو در دو نيمسال
مقرر ،شرط مورد نظر دانشکده و حداقل
معدل  16را در دروس پايه و تخصصی
کسب کرده است؟

بلی

نظر کميسيون موارد خاص

موافقت
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