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داراي ..............................  به شماره دانشجويي  .................  .............................دانشجوي رشته  .........................................  اينجانب  
...........  كه تاكنون تعداد ) شبانه/روزانه...  (............سال تحصيلي  ...............  ورودي نيمسال  .....................  سهميه ثبت نامي  

واحد را انتخاب نموده ام تقاضاي .......... گذرانده ام و در نيمسال جاري نيز تعداد  ....................  واحد درسي را با ميانگين كل  
به رشته  ) در پشت اين برگمندرج(انتقال تؤام با تغيير رشته را با آگاهي كامل از مقررات آيين نامه آموزشي 

.را دارم.....................................   دانشگاه   ( .................. ) كد  ...........................................................  
:آدرس محل سكونت 

:تلفن 
امضاء دانشجو: تاريخ 

سال ...............  از نيمسال .........................................  به رشته  .............................................. آقاي  /تقاضاي تغيير رشته خانم
.از نظر اين دانشكده بالمانع است...........   تحصيلي  

هر و امضاء دانشكدهمو امضاء مدير گروهمهر 

منفيمثبت:نظريه اداره خدمات آموزشي و مدارك تحصيلي 

بالمانع بودن ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي-1

داشتن نمره قبولي در حداقل -2
1

6
و 

2

3
حداكثر كل واحدهاي دوره 

داشتن شرط نمره قبولي در سهميه و رشته مورد تقاضا-3

................مديركل محترم امور آموزشي دانشگاه 
................  نيمسال  در .................................  احتراماً، با توجه موارد فوق بدينوسيله فرم تكميل شده تغيير رشته و انتقال دانشجو  

).ضمناً فتوكپي كارنامه نامبرده ضميمه مي باشد(جهت بررسي و اعالم نظر ارسال مي دارد................  سال تحصيلي 

مديركل امور آموزشي

69315-516ص پ  _اداره كل آموزش _دانشگاه ايالم _خيابان پژوهش _ايالم 

0841–2227032:  تلفن و دورنگار 

فرم درخواست انتقال تؤام با تغيير رشته



تغيير رشتهانتقال تؤام با 

دانشجو در طول دوران تحصيل خود، در صورت داشتن شرايطي بشرح زير و موافقت گروه آموزشي و مؤسسه آموزش –46ماده 

.تغيير رشته دهدعالي مربوط ، ميتواند به رشته ديگري در همان گروه آزمايشي

.ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد-1-46

حداقل -2-46
1

6
و حداكثر 
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3
.كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد

فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر ين ترنمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين-3-46

.نباشد

.در رشته جديد را داشته باشدبا توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز -4-46

تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرائي خاص تعهد دارند،با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعالم موافقت -1تبصره 

.دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است

.تغيير رشته دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته رشته مورد تقاضا با رعايت شرايط فوق بالمانع است–2تبصره 

بيني شده موكول به احراز شرايط مربوط تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها محدوديت ورودي پيش–3تبصره 

.است

.ها براي يك بار مي تواند تغيير رشته بدهددانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تن–4تبصره 


