
  شماره:                                             سمه تعالي   ب                               

  تاريخ:                                         جمهوري اسالمي ايران                      

  دانشگاه تهران                                                

  كوشا  و يساع دانشجويان  رشته تغيير درخواست فرم

  شوراي آموزشي دانشگاه تهران  ٢٠/٨/١٣٨٣موضوع آيين نامه مصوب 

       رياضي و فيزيك: پذيرفته شده گروه آزمايشي              علوم مهندسي رشته:   دانشجوي دوره روزانه                                    اينجانب

مربوط و احراز شرايط الزم( به  نامه   سراسري سال            (كد           ) به شماره دانشجويي                              با توجه به آئين نآزمو

    را دارم.                                    دانشكده (كد           )                به رشته        شرح زير) تقاضاي تغيير رشته

  

  واحد انتخاب و گذرانده ام و ميانگين دروس مربوط برابر               مي باشد.   ٣٦حداقل تعداد  -١

    ميانگين كل مدرك پيش دانش دانشگاهي ام برابر                                 مي باشد.-٢

  تاريخ درخواست:                                                                                                                            

  نام و نام خانوادگي:                                                                                                                             

  ء: امضا                                                                                                                                             

  (مقصد)                مهندسي       آموزشي دانشكده معاون محترم

  و احترام  با سالم

  ارسال مي گردد.                       مهندسي      وست عين فرم و ريزنمرات وي جهت استحضار و اقدام مقتضي، به دانشكدهبه پي

  (مبدا)  علوم مهندسي معاون آموزشي دانشكده                                                                                              

  

  معاون محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي پرديس دانشكده هاي فني   

  با سالم    

  شد.                            و با درخواستمطرح                    تقاضاي وي در جلسه مورخ                   شوراي آموزشي دانشكده   

  معاون آموزشي دانشكده/گروه آموزشي (مقصد)                                                                                                

  امور آموزشي دانشگاه   اداره كل   

  با سالم    

    با تقاضاي وي در شوراي آموزشي پرديس دانشكده هاي فني مورخ                  موافقت و مقرر شد موضوع جهت طرح و تصويب به  

  ارد خاص دانشگاه ارجاع شود. كميسيون مو  

  مبدا اعاده شود.  تقاضاي وي در شوراي آموزشي پرديس دانشكده هاي فني مورخ                 مخالفت و مقرر گرديد مدارك وي به دانشگاهبا  

  شي و تحصيالت تكميلي پرديس دانشكده هاي فني معاون آموز                                                                                         

  : تذكرات مهم   

اين فرم در مواردي كه درخواست تغيير رشته به خارج از دانشكده محل تحصيل دانشجو است،توسط معاون آموزشي دانشكده بايد تاييد و  -١

  سپس به دانشكده مقصد ارسال شود. 

انشجو براي رشته هاي متمركز، حداكثر اول شهريور ماه سال بعد از قبولي و براي رشته مصوبه شوراي دانشگاه رعايت زمان درخواست د طبق-٢

  هاي نيمه متمركز ورودي نيمسال دوم سال تحصيلي نيمه بهمن ماه سال تحصيلي بعد است. 

  برگ بايد تكميل شود:  ٢

  پرونده دانشجو  يك برگ  

  براي اقدام  يك برگ 


