
 

 
 
 
 

 

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری  

 دانشگاه ایالم

 ...............شماره: ...........

 .........................تاریخ: ..

 

 

.............................. ورودی نيمسال   انشجویید .................................................... به شمارهرشته  ...............دانشجوی.................... اینجانب

ر .............  گذرانده ام و د...............  سال تحصيلی  ...............  )روزانه/شبانه( که تاکنون تعداد ...........  واحد درسی را با ميانگين کل  .......

ب نموده ام تقاضای انتقال تؤام با تغيير رشته را با آگاهی کامل از مقررات آیين نامه آموزشی نيمسال جاری نيز تعداد  .......... واحد را انتخا

 ...   را دارم...................................................  کد  ) .................. ( دانشگاه   ................................... )مندرج در پشت این برگ( به رشته

 

 امضاء دانشجو                    آدرس محل سکونت:                                                                                              تاریخ

 تلفن:

 

 الف: نظریه دانشکده مبدأ 

 سال تحصيلی از نيمسال ...................... ....................................... به رشته ..........................................تقاضای تغيير رشته خانم/آقای 

 از نظر این دانشکده بالمانع است. ..................

 دانشکده:مهر و امضاء                                    مهر و امضاء مدیر گروه: 

 

 نظریه اداره خدمات آموزشی دانشگاه ب:

 باشدنمی باشدادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشی بالمانع میو  ندارد دارد را رشته مورد تقاضادانشجو نمره قبولی در  -

با درخواست  .......................  خاص مورخ و  جلسه کميسيون موارد آموزشیشورای  ............................... جلسه مورخ ...........................در .

 نشد ایشان موافقت شد

 درخواست انتقال توأم با تغییر رشته به سایر دانشگاهها فرم

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری  

 دانشگاه ایالم

 ...............شماره: ...........

 .........................تاریخ: ..

 

 مدیرکل محترم امور آموزشی دانشگاه .........................

تحصيلی  در نيمسال ........... سال .....احتراماً با توجه به موارد فوق بدینوسيله فرم تکميل شده تغيير رشته و انتقال دانشجو .........................

 دارد.......................جهت بررسی و اعالم نظر ارسال می

 مدیر کل امور آموزشی  

 

 موارد قانونی قابل توجه:

 تواند با رعایت شرایط فوق، تغيير رشته یا گرایش دهد.دانشجو در هر دوره تحصيلی فقط برای یک بار می -

کسب و با  (28و  27،26،25انتقال توأم با تغيير رشته، مشروط به احراز همزمان شرایط تغيير رشته با گرایش و انتقال )موضوع مواد  -

 پذیر است.مبداء و مقصد تنها برای یک بار امکان موافقت دانشگاههای

روسی شود و فقط دجدید بررسی و معادل سازی می دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته -

داشته  وب()طبق برنامه درسی مص شود که به تشخيص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتواییمیاز وی پذیرفته 

با احتساب در معدل کل و سنوات نباشد. در این صورت،  فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها  12باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 

 ماند.در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می

 باشد.موافقت انتقال توأم با تغيير رشته منوط به موافقت شورای آموزشی و کميسيون موارد خاص دانشگاه می -

 

 

 


