
 

 
 
 
 

 

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری  

 دانشگاه ایالم

 ...............شماره: ...........

 .........................تاریخ: ..

 

 

 با شماره دانشجویی شبانه روزانه دوره .......................دانشجوی رشته................................... ............................................. اینجانب

 نامه آموزشی متقاضی تغییر رشته به رشتهبا اطالع کامل از آیین ................................. سهمیه قبولی .............................................

ضمناً  باشم.می    ………………………................  سال تحصیلی .................. از نیمسال................. با کد رشته ........................................................

 تذکرات مندرج در ذیل را بدقت خوانده ام.

 تاریخ:                   امضاء دانشجو:                                     آدرس محل سکونت:                                                              

 تلفن:

 

 الف: نظریه دانشکده مبداء

 .................. سال تحصیلی از نیمسال ............................. ......................................... به رشته تقاضای تغییر رشته خانم/آقای .......................................... 

 از نظر این دانشکده بالمانع است.

 مهر و امضاء دانشکده:                                    مهر و امضاء مدیر گروه:

 منفی  مثبت                    ب: نظریه دانشکده مقصد

          موجه بودن دالیل دانشجو برای تغییر رشته -1

                داشتن ظرفیت  -2

 حذف و تعداد  .............. واحد درسی پذیرفته خواهد شد.نشجو، تعداد  ...........  واحد در صورت موافقت با تغییر رشته دا -3

( ٭مت )( و در غیر اینصورت با عال×تذکر : کپی ریز نمرات تطبیق یافته با رشته جدید در صورت قابل قبول بودن با عالمت )

 مشخص شود.

 تغییر رشته داخل دانشگاه ایالم فرم

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری  

 دانشگاه ایالم

 ...............شماره: ...........

 .........................تاریخ: ..

.........  موافقت/مخالفت می شود و با تغییر رشته خانم/آقای  .........................................  به رشته  ................................................

 جهت اقدام الزم به اداره کل امور آموزشی دانشگاه ارسال می گردد.

 

 مهر و امضاء دانشکده     مهر و امضاء مديرگروه آموزشی 

 

 : نظریه نهایی  ج

تغییر  )کد مندرج در کارنامه محرمانه و با توجه به اینکه دانشجو نمره قبولی در سهمیه و رشته مورد تقاضابر اساس مندرجات فوق 

شورای آموزشی دانشگاه با درخواست ایشان  ...................... مورخ رشته و انتقال( را دارد لذا طبق جلسه ..................................

 شود نمی شودنامه به رشته جدید صادر میو معرفی نشد  موافقت شد 

 

 مديرکل امور آموزشی                                                                              

پس از اعالم موافقت با تغییر رشته در صورت اعالم انصراف به موقع متقاضی )قبل از ثبت نام در رشته جدید( دانشجو دیگر  -1 :د

 حق تسلیم درخواست مجدد تغییر رشته تا پایان تحصیالت را نخواهد داشت. 

.... با آگاهی از اینکه تغییر رشتـــه ام به ..........................................اینجانب   .......................................  دانشجوی رشته  ..........

تقاضای  اشمبمانده برای فراغت از تحصیل در رشته جدید را دارا میو سنوات تحصیلی باقی منزله رشته قطعی و نهایی محسوب شده

 ...........................................................  را دارم.صدور معرفی نامه جهت ثبت نام و انتخاب واحد در رشته  ....

 

  تاريخ:   امضاء :

 


