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....................................  به شماره دانشجويي  .....................................................  دانشجوي رشته  ............................... اينجانب 
را به ......................... دانشكده  ................  ...............................تقاضاي تغيير رشته به رشته  ..................... ورودي سال تحصيلي  

:دليل 

ضمناً با آگاهي از اينكه پذيرش اين تقاضا از طرف اين دانشكده، و ارسال معرفي نامه توسط اداره خدمات آموزشي به 
شته قبلي از اينجانب سلب منزله تغيير رشته قطعي و نهايي محسوب شده و حق تغيير رشته به رشته ديگر يا بازگشت به ر

خواهد شد، متعهد مي شوم در صورت موافقت با تغيير رشته، قبل از انتخاب واحد در اسرع وقت جهت ثبت نام و دريافت معرفي 
.نامه به اين اداره مراجعه نمايم

تاريخنام و امضاء متقاضي

)مبداء(نظر دانشكده مربوطه : الف 
از نظر اين دانشكده ........................................................... به رشته  ......................................... آقاي /تقاضاي تغيير رشته خانم

.بالمانع مي باشد

آموزشي دانشكده مهر و امضاء معاونمهر و امضاء مديرگروه آموزشي 

منفيمثبت :نظر اداره خدمات آموزشي و مدارك تحصيلي : ب 
بالمانع بودن ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي -1

داشتن نمره قبولي در حداقل -2
1

6
كل واحد درسي و حداكثر 
2

3
كل واحد درسي

12داشتن حداقل معدل كل -3
احراز كد رشته مورد تقاضا در كارنامه محرمانه-4

از نظر اين اداره بالمانع ..  ................................................ته  به رش.........................................  آقاي  /تقاضاي تغيير رشته خانم
.باشدمي

مدير كل امور آموزشي دانشگاه

69315-516ص پ  _اداره كل آموزش _دانشگاه ايالم _خيابان پژوهش _ايالم 
0841-2227032:  تلفن و دورنگار 

تغيير رشته داخل دانشگاه ايالمكاربرگ 



فتوكپي ريز نمرات پس از تطبيق : پيوست :تاريخ : شماره 

منفيمثبت نظريه دانشكده مورد مقصد: ج 
موجه بودن داليل دانشجو براي تغيير رشته-1
داشتن ظرفيت -2
.واحد درسي پذيرفته خواهد شد.............. واحد درسي حذف و تعداد  ...........  تغيير رشته دانشجو، تعداد  در صورت موافقت با -3

مشخص ) ٭(و در غير اينصورت با عالمت ) ×(كپي ريز نمرات تطبيق يافته با رشته جديد در صورت قابل قبول بودن با عالمت :تذكر 
.شود

مخالفت مي شود و جهت اقدام /موافقت.........................................................  به رشته  .......................................  ..آقاي  /با تغيير رشته خانم
.الزم به اداره كل امور آموزشي دانشگاه ارسال مي گردد

دانشكدهمهر و امضاءمهر و امضاء مديرگروه آموزشي 

:نظريه نهايي : د 
.شودنمي/بر اساس مندرجات فوق معرفي نامه به رشته جديد صادر مي شود

مديركل امور آموزشي

اين قسمت پس از موافقت نهايي با تغيير رشته و قبل از انتخاب واحد درسي جديد توسط دانشجو، بايد با مراجعه به اداره كل امور :هـ 
:وزشي تكميل شودآم

ام به منزله رشته قطعي و با آگاهي از اينكه تغيير رشتـــه........................................................ دانشجوي رشته  ...............................  اينجانب   
.را دارم...............................................................  ته  نهايي محسوب شده تقاضاي صدور معرفي نامه جهت ثبت نام و انتخاب واحد در رش

:تاريخ :امضاء 


