تاريخ………… :

باسمه تعالي

شماره………… :

درخواست تغيير رشته  /گرايش (الف)
(نيمسال

اول.

-9

دوم سال تحصيلي

پيوست………… :

)939

دانشگاه صنعتي شريف ـ پرديس بين الملل تهران
اين قسمت توسط دانشجو تكميل ميشود:
اينجانب ……………………… شماره دانشجويي
رشته ………… كه تا پايان نيمسال

اول
دوم

دانشجوي دانشكده ……………
-9

سال تحصيلي

 939تعداد

/

واحد با معدل كل

گذراندهام تقاضا دارم با توجه به ضوابط تغيير رشته  /گرايش به دانشكده ………… رشته  /گرايش ………… تغيير وضعيت دهم.
دروس و نمرات نيمسال تحصيلي قبل كه در كارنامه درج نشده به شرح زير است:
شماره درس

نام درس

واحد

نمره شماره درس

نام درس

واحد

صحت نمرات فوق تعهد ميشود .امضاء دانشجو ………………… تاريخ

/

نمره

شماره درس

نام درس

واحد

نمره

939 /

نظر دانشكده مبدأ
موافقت ميشود .
با تغيير رشته دانشجو مخالفت ميشود.
نام رئيس  /معاون آموزشي دانشكده …………………………… امضاء و مهر دانشكده ……………………

شماره………… :
تاريخ 939 / /

نظر اداره خدمات آموزشي
 .9ادامه تحصيل دانشجو در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع

است.

نيست.

نيست.
است.
 .2تعداد واحدهاي گذرانده دانشجو در محدوده مناسب براي تغيير رشته (يك ششم تا دو سوم واحدها)
است.
/
پذيرفته شده و معدل كتبي ديپلم وي
 93با سهميه ……… از منطقه
 .3دانشجو در آزمون ورودي سال
قابل مقايسه نيست.
ندارد.
دارد.
دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه نمره قبولي در رشته مقصد را
ندارد.
دارد.
 .4با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را
 .5توضيح ضروري……………………………………………………………………………………………………… :
تاريخ 939 / /
نام رئيس اداره …………………… امضاء ………………………

نظر دانشكده مقصد
*

به صورت مشروط موافقت ميشود .

**

موافقت ميشود .

نظر معاون آموزشي پرديس تهران
………………………………………………………………………………………………………………………………
امضاء ………………… تاريخ 939 / /
نظر مدير كل آموزش دانشگاه
موافقت ميشود.
به صورت مشروط موافقت ميشود.
مخالفت ميشود.
با توجه به مطالب فوق با تغيير رشته دانشجو
توضيح ضروري………………………………………………………………………………………………………… :
امضاء ………………… تاريخ 939 / /
پس از تأييد نهايي ،در سامانه آموزش ثبت شد.

كپي جهت اطالع دانشكدهها ارسال شد .نام كارشناس آموزش ………… امضاء ………… تاريخ 939 / /

تاريخ آخرين اصالح 9351/9/22

مخالفت ميشود.
با تغيير رشته دانشجو
*شرط تعيين شده..…………… …………………………………………………………………………………………… :
……………………………………………………………………………………………………………………………
واحد كه در كارنامه ضميمه مشخص است در رشته جديد محسوب نشده و باعث افزايش سنوات تحصيل به بيش از  92نيمسال نميشود.
** تعداد
تاريخ 939 / /
نام رئيس  /معاون دانشكده ……………………………… امضاء و مهر دانشكده ………………………………

