
 

  »ـ معاونت آموزشي)س(دانشگاه حضرت معصومه« 

 »توأم با تغيير رشته انتقال/ دائم درخواست انتقال  - ٤شماره  فرم« 

  

  نسخه دانشگاه مقصد ����  شود نسخه تكميل 2اين فرم در : تذكر

  )بايگاني در پرونده دانشجو(نسخه دانشگاه  ����  

  

     .............................................  وييبه شماره دانشج ..................................................  دانشجوي رشته   ..........................................................   اينجانبماً احترا

    ........................................  نامي سهميه ثبتكه از   � ي ارشدـكارشناس� يـكارشناسدر مقطع  �حضوري نيمه  �هشبان �روزانه دوره

  .هاي مشروحه زير را دارم به يكي از رشته �توأم با تغيير رشته انتقال/ �انتقال دائمام، تقاضاي  استفاده نموده در آزمون سراسري

  

  نام رشته  رديف
  كد رشته

  )آزمون سراسري 2اره طبق دفترچه شم(
  نام دانشگاه مقصد

1        

2        

3        

    

  امضاء دانشجو   : تاريخ  

  
  

  محترم آموزشي دانشكده مدير

   تـگذرانده اس   ...............  با ميانگين كل واحد درسي را    ...................  دانشجوي فوق تاكنون تعداد هاي انجام شده،  با توجه به بررسياحتراماً 

  .ا اخذ كرده استاحد درسي رو   ...................  و در نيمسال جاري تعداد

   رشته كارشناس ءتاريخ و امضا  

  
  

    ..................................  دانشگاهاداره كل آموزش 

انتقال نامبرده كه مورد تأييد آموزش دانشگاه قرار گرفته است، جهت اطالع خواست فرم تكميل شده دربرگ يك ريز نمرات و به پيوست 

  .گردد و اقدام الزم ارسال مي

  

  گاهدانش و تحصيالت تكميلي آموزشي مدير ءامضا  

  
  

  :تذكرات بسيار مهم 

  .الزامي است) دفترچه انتخاب رشته(آزمون سراسري مربوط به سال قبولي  2درج كد رشته مورد تقاضا طبق دفترچه شماره  -1

 15/9لي ا 15/8و براي نيمسال دوم هر سال تحصيلي  15/3  الي 15/2زمان درخواست و تكميل اين فرم براي نيمسال اول هر سال تحصيلي  -2

  .باشد و پس از انقضاي مهلت مقرر فرم تحويل نخواهد شد مي

  .واحد درسي گذرانده شده باشد 24درخواست دانشجو تنها زماني قابل بررسي است كه حداقل تعداد  -3

) اييد شده دانشگاه مقصدبا ارائه نامه ت(در صورت موافقت با در خواست انتقال توام با تغيير رشته دانشجو، وي موظف است در اسرع وقت  -4

  .جهت تسويه حساب به دانشگاه مراجعه كند و فرم مربوطه را تكميل و تحويل دانشگاه نمايد و مراتب را پيگيري نمايد

  

    ...........................  :تاريخ

    ..........................  :شماره

    .........................  :پيوست


