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 تاریخ:      /     /                          درخواست دانشجو:
 ؛با سالم و احترام

د درسی واح    ............ که تاکنون تعداد........................................رشته    نوبت دومروزانه  / دانشجوی دوره   ------------به شماره دانشجویی         ------------اینجانب   

تغییر رشته داخلی  نامهنییآبا توجه به  . امنمودهواحد را انتخاب   .................... و در نیمسال جاری تعداد امدهیگذراننیمسال تحصیلی  ..........مدت   ................ دررا با میانگین کل

تحصیلی   سال /دوم اولاز نیمسال  ............................کد   ............................................. دوره روزانه/شبانه با  رشتهبهرشتهمتقاضی تغییر آن دانسته و مفاد خود را واجد شرایط ، 

درصد اشتراک محتوایی با دروس  07شتر ، و و بی 21که نمره  آن  شودیمدارم که تنها دروسی از مجموعه دروس گذرانده اینجانب پذیرش  اطالع در ضمن.باشمیم..................

کمتر شود ،یک نیمسال مشروطی خاص نیز در رشته جدید  21واحد ( از  21اینجانب )حداقل  رشیپذرقابلیغمیانگین نمرات دروس  کهیدرصورترشته جدید داشته باشد و 

                                                              امضاء دانشجو                                                                                                                  .خواهد شدلحاظ 

 تاریخ:      /     /                                                                                                                              :مبدأنظر کارشناس  آموزش رشته 

سراسری در سال ورود دانشجو به در دفترچه آزمون  شدهدرجبا توجه به بررسی کد  گرددیماعالم  ،(277یید سوابق تحصیلی دانشجو و ارسال کارنامه کلی )گزارش ضمن تأ

 .باشدیمدانشگاه یزد را دارا  / نوبت دومروزانه دوره   ...................................................رشته ............................... .........کارنامه محرمانه،نامبرده کدو مراجعه به دانشگاه 

 کد رشته و دوره، با چسب پوشانده شود لطفاً توجه:

 :مستقل مهر اداره آموزش پردیس/ دانشکده                                            :  آموزش پردیس / دانشکده مستقلنام و نام خانوادگی  و امضاءکارشناس

 /     /   تاریخ:                                                                                                                                                     : مبدأنظر دانشکده 

موافقت / نمرات ، با  تغییر رشته نامبرده  یسازمعادلبه دانشجو در مورد تعداد سنوات تحصیلی و چگونگی  یرساناطالعدانشجوی فوق  و تحصیلی با توجه به بررسی سوابق 

 .گرددیم مخالفت

 :دانشکده/گروه مستقل نام ، نام خانوادگی ، امضاء و مهر معاون آموزشی:         /رئیس بخش گروه ریمدنام و نام خانوادگی و امضاء   :       نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور

 تاریخ:      /     /                                                                                                                                                      :نظر دانشکده مقصد

با کد   -------------------------آقای/خانم ضمن موافقت با درخواست تغییر رشته داخلی دانشجو ، نام استاد راهنمای وی جهت ثبت در سیستم گلستان  -الف □

 .گرددیماعالم   ------------استادی  

 با درخواست دانشجو مخالفت گردید. -ب□

 :گروه مستقل/معاون آموزشی دانشکده سیمهر رئنام خانوادگی و امضاء و  ،نام                                         :/رئیس بخش گروه ریمدوادگی و امضاء  نام و نام خان

 تاریخ:      /     /                                                                            :                                                                           ریاست محترم اداره پذیرش و مشمولین

 انجام گردد: الذکرفوقخواهشمند است موارد ذیل در مورد دانشجوی 

 دانشگاه به اداره خدمات آموزشی، همراه کارنامه ،  حاضر و ارسال فرم -----------دوره  ---------------------- به رشته 27507ثبت تغییر رشته دانشجو در پردازش -2

                                                                                                                                       اداره خدمات آموزشی دانشگاه                                              وظیفه جهت استحضار)مخصوص آقایان( نظامبهاعالم تغییر وضعیت دانشجو -1

 /     تاریخ:      / :                                                                                                                  آزاد و مجازی )امور شبانه( یهاآموزشکارشناس محترم اداره 

تغییرات الزم جهت وضعیت شهریه دانشجو طبق قوانین مربوطه، از خواهشمند است ،  توسط این اداره توجه به انجام دادن اقدامات درخواستی اداره خدمات آموزشی با      

 به اداره خدمات آموزشی ارسال گردد. هاوستیپنیمسال..........................اصالح شود و سپس فرم و 

 و مشمولین اداره پذیرش سیرئ                                                                                                                                                                                        

                 تاریخ:               کارشناس محترم اداره خدمات آموزشی: تاریخ:                 :آموزش پردیس/دانشکده  کارشناس محترم اداره

نسبت  لطفاًضمن ارسال کارنامه دانشجو جهت پیگیری تطبیق دروس نمرات دانشجو، 

 اقدام گرددی دانشجو استاد راهنما به ثبت
 دانشگاه اداره خدمات آموزشی                                                                

 

 اصالح گردید 10400اقدامات مربوط به شهریه دانشجو، در پردازش 

                                                  آزاد و مجازی یهاآموزشکارشناس اداره امور                                             


