
 

  سمه تعالیب

  فرم تقاضاي تغییر رشته داخلی
  

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

واحد درسی را با     ............ که تاکنون تعداد........................................ رشته   نوبت دوم/ روزانه  دانشجوي دوره   ------------   به شماره دانشجویی       ------------    اینجانب
خود را ، امه تغییر رشته داخلی با توجه به آیین ن . واحد را انتخاب نموده ام  .................... نیمسال تحصیلی گذرانیده ام و در نیمسال جاري تعداد ..........  مدت در................ میانگین کل

می ..................  تحصیلی سال  دوم/اولاز نیمسال  ............................  کد شبانه با/دوره روزانه.............................................   به رشته متقاضی تغییر رشتهآن دانسته و مفاد واجد شرایط 
درصد اشتراك محتوایی با دروس رشته جدید داشته  70و بیشتر ، و  12آن  پذیرش می شود که نمره از مجموعه دروس گذرانده اینجانب دروسی تنها دارم که  اطالع ضمن در.باشم

  .ی خاص نیز در رشته جدید لحاظ خواهدشدکمتر شود ،یک نیمسال مشروط 12از ) واحد  12حداقل (باشد و در صورتی که میانگین نمرات دروس غیرقابل پذیرش اینجانب 
    

  امضاء دانشجو                                                                                                                                                                          
  

  /     /      :تاریخ                                                                                                                                               :نظر کارشناس  آموزش رشته مبدا
و دانشگاه سراسري در سال ورود دانشجو به اعالم می گردد با توجه به بررسی کد درج شده در دفترچه آزمون  ،)100گزارش (یید سوابق تحصیلی دانشجو و ارسال کارنامه کلی ضمن تأ

  .دانشگاه یزد را دارا می باشد نوبت دوم/  روزانهدوره   ................................................... رشته........................................ کارنامه محرمانه،نامبرده کدمراجعه به 
  لطفا کد رشته و دوره، با چسب پوشانده شود :توجه

  :مستقل دانشکده/ مهر اداره آموزش پردیس:                                              دانشکده مستقل/ آموزش پردیس کارشناسنام و نام خانوادگی  و امضاء
  

  /     /      :تاریخ                                                                                                                                                                     : مبدانظر دانشکده 
 مخالفت/ موافقت دانشجوي فوق  و اطالع رسانی به دانشجو در مورد تعداد سنوات تحصیلی و چگونگی معادل سازي نمرات ، با  تغییر رشته نامبرده تحصیلی با توجه به بررسی سوابق 

  .می گردد
  :گروه مستقل/دانشکده خانوادگی ، امضاء و مهر معاون آموزشی نام ، نام:          رئیس بخش/مدیرگروه  نام و نام خانوادگی و امضاء     :     نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور

  /     /      :تاریخ                                                                                                                                                                           :نظر دانشکده مقصد
----   با کد استادي  - ----------- ------------- خانم/آقايضمن موافقت با درخواست تغییر رشته داخلی دانشجو ، نام استاد راهنماي وي جهت ثبت در سیستم گلستان  - الف □

  . اعالم می گردد  -------- 
  .با درخواست دانشجو مخالفت گردید - ب□

  :معاون آموزشی دانشکده/نام خانوادگی و امضاء و مهررئیس گروه مستقل ،نام                                         :رئیس بخش /مدیرگروه  نام و نام خانوادگی و امضاء 
  

  /     /      :تاریخ                                    :                                                                                                                             ریاست محترم اداره پذیرش و مشمولین
  :فوق الذکر انجام گرددخواهشمند است موارد ذیل در مورد دانشجوي 

 دانشگاه به اداره خدمات آموزشی، همراه کارنامه ،  و ارسال فرم حاضر-----------  دوره ------------------------  به رشته 10590رشته دانشجو در پردازش  ثبت تغییر- 1
  )مخصوص آقایان(اعالم تغییر وضعیت دانشجو به نظام وظیفه جهت استحضار- 2

  اداره خدمات آموزشی دانشگاه                                                                                                                                                        
  

  /     /      :تاریخ                                                                                                                          :)امور شبانه(کارشناس محترم اداره آموزشهاي آزاد و مجازي 
دانشجو طبق قوانین مربوطه، از تغییرات الزم جهت وضعیت شهریه خواهشمند است ،  توسط این اداره توجه به انجام دادن اقدامات درخواستی اداره خدمات آموزشی با      

 .و سپس فرم و پیوست ها به اداره خدمات آموزشی ارسال گردد اصالح شود..........................نیمسال
  و مشمولین رییس اداره پذیرش                                                                                                                                                                                        

  
  /     /      :تاریخ               :کارشناس محترم اداره خدمات آموزشی  

 .اصالح گردید 15400اقدامات مربوط به شهریه دانشجو، در پردازش 
 

 

  
  

  آزاد و مجازيکارشناس اداره امور آموزش هاي 

  /     /      :تاریخ           :دانشکده /آموزش پردیس کارشناس محترم اداره 
لطفا نسبت به ثبت ضمن ارسال کارنامه دانشجو جهت پیگیري تطبیق دروس نمرات دانشجو، 

                                                                                                                             . اقدام گرددي دانشجو استاد راهنما
  دانشگاه شیاداره خدمات آموز

  


