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کاربرگ :215تغییررشته در مقطع کاردانی یا تغییر گرایش در مقطع کارشناسی
رئیس محترم مرکز آموزش .......................
اینجانب ......................................................فرزند  ...............................................دانشجوی گروه ................رشته ......................................گرایش  ..............................ورودی
این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد.

نیمسال اول  دوم  ..................... سال تحصیلی  ............................مقطع کاردانی  کارشناسی ناپیوسته به شماره دانشجویی...........................................و
شماره ملی  .............................................مرکز آموزش علمی -کاربردی ..............................................................................که تا پایان نیمسال  ..........سال تحصیلی
 ..............تعداد .........واحد /پودمان را با معدل .................گذراندهام با اطالع کامل از مقررا ذيل و احراز شرايط ذکر شد تقاضا تغيير رشته به گرو .........................
رشته ......................................گرايش  ...........................................را اار .
شرايط تغيير رشته
.1

حداقل  12واحد اور را گذراند ا ( .ويژ اانشجييان ترم )

.2

قبالً تغيير رشته ااا ا  .بل 

.3

رشته ميرا تقاضا اينجانب ار مرکز آميزش وجيا اارا.

بل 

خير

خير
بل 

خير

اينجانب ضمن تاييد صحت اطالعا فيق متعهد م شي ار صير هرگينه مغاير  ،مسئيليت عياقب آن را پذيرفته و ار صير ميافقت با تقاضا تغيير رشته و ثبت نیا ار
رشته جديد ار مهلت مقرر ،امكان بازگشت به رشته قبل يا تغيير رشته ايگر را نداشته و همچنين شرايط اتما اور ار سنيا باق ماند را اارا م باشم.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا دانشجو

مرکز تکمیل گردد.

این قسمت توسط دبیرخانه شوراي

رئیس محترم شوراي آموزشی مرکز ..............
سالم علیکم
احتراماً ،با عنایت به درخواست دانشجوي فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمائید موضوع تغییر رشته ايشان از گرو .........................
رشته ......................................گرايش  .....................................به گرو  .........................رشته ......................................گرايش  ...........................................در شوراي
آموزشی مرکز طرح و مراتب جهت اقدام آتی ابالغ گردد.

مسئول دبیرخانه شوراي آموز

مرکز

تاریخ و امضاء
رئیس محترم شوراي کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استان

این قسمت توسط مرکز آموز

سالم علیکم
احتراماً ،به استناد بند ........مصوبه  ........مورخ  ..............شورای آموزشی مرکز و با تقدیم مدارک زیر خواهشمند است نسبت به بررسی و ابالغ نتیجه موضوع
درخواستی اقدام مقتضی معمول فرمائید.
نمر کل (ويژ اانشجييان ترم ) /معد (ويژ اانشجييان پيامان ) اانشجي ار فهرست سازمان سنجش آميزش کشير..........................
نمر کل (ويژ اانشجييان ترم ) /معد (ويژ اانشجييان پيامان ) آخرين فرا پذيرفته شد ار رشته ميرا تقاضا ار همان سیهميه و پیذيرش ار فهرسیت سیازمان سینجش
آميزش کشير...........................
اروس ميرا نياز اانشجي متقاض تغيير رشته ار تر /پيامان آت ارايه م گراا .بل 

تکمیل گردد.

امكان گذراندن واحدها ارس ميرا نياز ار رشته جديد ار سنيا تحصيل مجاز را اارا .بل 

خير
خير

تائيديه سازمان سنجش آميزش کشير (ارخصيص تغيير رشته از يك گرو آميزش به گرو ايگر و يا تغيير گرايش ار همان گرو آميزش )
نام و نام خانوادگی رییس مرکز
امضا و تاریخ

مدارک مورد نیاز

مدارك زير م بايست تيسط اانشجي تهيه و به تاييد(مهر و امضا) مرکز آميزش رسيد باشد.
ريزنمرا تحصيل اانشجي (تا پايان نيمسا تحصيل جار ) 
فهرست قبيل سازمان سن جش متقاض (مشخصا اانشجي بايد عالمت زا شد و کامالً خيانا باشد) 
فهرست سازمان سنجش رشته ميرا تقاضا (نمر /معد آخرين فرا پذيرفته شد بايد عالمت زا شد و کامالً خيانا باشد) 
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