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       ..........................................تاریخ:                                                                                                                           درخواست دانشجو:

............................  دانشگاه ............... دوره  مقطع کارشناسی........................  رشته ............. ورودی  ....دانشجوی ...........................اینجانب :باسالم 

 مهمان دائم مهمان  انتقال توأم با تغییر رشته  انتقال خواست ،در (برگهمندرج در پشت )با آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به درخواست خود 

                                                                                                                                م . دار

 نام و نام خانوادگی امضاء                                                                                                                                                                                           

       ..........................................تاریخ:                                                          ........................................................رئیس اداره آموزش پردیس/ دانشکده مستقل  

   با سالم و احترام؛

دانشگاه  ...............دوره  کارشناسیمقطع  ........................................... رشته  .................ورودی  دانشجوی  ....................................................... خانم/نظر به درخواست آقای

 مهمان دائم       مهمان      انتقال توأم با تغییر رشته      انتقال جهت  ..................................................

است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه خواهشمند  ..........................................سال تحصیلی  اول)شبانه(، از نیمسال  نوبت دومبه دانشگاه یزد در نظام 

 رئیس اداره خـــدمات آموزشی                                                                                               در اسرع وقت به این اداره اعالم گردد.

 معاون محترم آموزشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل

 و احترام؛ با سالم

به استحضار می رساند رشته درخواستی متقاضی در دانشگاه یزد در سال ورود به آموزش عالی وجود دارد، لذا درخواست نامبرده جهت بررسی      

                                                                                      گردد.    و اظهارنظر ارسال می

                                                                                                           

 ی آموزشی پردیس/ دانشکده مستقلرئیس اداره                                                                                                          

 س محترم اداره خدمات آموزشیرئی

 با سالم

 شد.  مخالفت         موافقت با احترام، پس از بررسی با درخواست نامبرده     
 

 
                                                                                                                                

 

 آموزش های آزاد و مجازیرئیس محترم 

 و احترام؛با سالم 

 .صوص قانون شهریه دانشجو بعمل آیدبا توجه به موافقت گروه، لطفاً اقدام مقتضی در خ     

  

 ــدمات آموزشیرئیس اداره خـ                                                                                                                    

 رئیس محترم اداره خدمات آموزشی

 با سالم و احترام؛

 مبنای محاسبه قانون شهریه دانشجو اصالح گردید.     

 

 مدیر آموزش های آزاد و مجازی                                                                                                                 

 دالیل: 
 

 معاون آموزشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل
 مهرو امضاء
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 0از  0شماره صفحه: 

رشته/مهمان/مهمان دائم رییا نتقال/انتقال توأم با تغ فرم  

 
 

 

 معادل سازی دروس
 شیوه نامه آموزشی کارشناسی  02ماده 

 دروس آن ها با شرایط ذیل معادل سازی می شود: یدانشجویانی که انتقال،انتقال توام با تغییر رشته و مهمان

گروه آموزشی رشته جدید : دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است یا در قبولی مجدد کنکور قصد معادلسازی دارد، در 1تبصره 

بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی  پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، با رعایت 

شد در این نبا 11درصد اشتراک محتوایی)طبق برنامه درسی مصوب( داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از  07تعداد واحد، حداقل 

 صورت، فقط دروس پذیرفته شده  و نمره آن ها با احتساب در میانگین کل و میانگین نیمسال در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

د باشد )به شرط بیشتر بودن تعدا 11: در صورتی که میانگین نمرات دروس پذیرفته نشده از دانشجوی تغییر رشته و یا گرایش، کمتر از 1تبصره 

واحد(، در مجموع یک نیمسال مشروطی خاص در کل نیمسال های گذرانده شده در رشته قبلی برای دانشجو  11واحدهای پذیرفته نشده از 

داد علحاظ می شود که در این شرایط در هر زمان که دانشجو در رشته جدید تنها دو نیمسال مشروط شد از ادامه تحصیل محروم می شود. ت

 نیمسال باشد. 3نباید بیش از  "نیمسال های مشروطی خاص و مشروطی رشته جدید، مجموعا

 %07: تمامی دروس گذرانده شده توسط دانشجوی انتقالی و مهمان در دانشگاه دیگر در صورت رعایت تعداد واحد درس و حداقل 3تبصره 

تمامی سوابق مشروطی  "در کارنامه دانشجو ثبت می شود و ضمنا "ر گرفته و عیناتا بیست( مورد پذیرش قرا 7اشتراک محتوایی، با هر نمره ای )

در کارنامه وی باقی می ماند حتی در صورتی که به دلیل عدم اشتراک محتوایی تعدادی از واحد های درسی دانشجو قابل پذیرش  "دانشجو عینا

 نباشد و در کارنامه ترمی دانشجو واحد و نمره ثبت می شود.

واحد از دروس معادل سازی شده )مربوط به سابقه تحصیل دانشجو قبل از شرکت در آزمون سراسری منجر به  17تا  11: به ازای هر 4ه تبصر

 قبولی در رشته حاضر(، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

 


