
  
 تعايل بسمه

   شبانه و روزانهتقاضاي درخواست انتقال توأم با تغيري رشته دانشجويان 
 

 حتصيل آموزش آل واحد حني
  عليكم، سالم

ــب    ــد ……………………اينجان ــد ……………… فرزن ــته  …………… متول ــشجوي رش  دان

پذيرفتـه شـده آزمـون سراسـري سـال          .…………………به مشاره دانشجوئي    …………………………

 درخواست انتقال تـوأم     …………………… آزمايشي      گروه ………………… در سهميه    ………………

 دانــشگاه …………………… آــد ………………………………بــا تغــيري رشــته بــه رشــته     

ضنًا متعهد مي شوم شهريه ثابت آليه ترمهاي باقيمانده را در           .  را دارم  ………………………
 .صورت موافقت دانشگاه مقصد به امور مايل دانشگاه زجنان پرداخت           منامي 

 

: آدرس دقيـــــــــــــــــــــق حمـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــكونت 

 تلفن ……………………………………………………………………………………………………
 :هاي مرخصي  ترم

 

 

 ………………………مدير حمرتم گروه 

  با سالم،
 بـه رشـته     …………………………خـامن   /تقاضاي انتقال تـوأم بـا تغـيري رشـته آقـاي             

  : مي باشد بالمانعبررسي هاي اجنام شده با توجه به ………… آد ……………………………
   

  تحصيل آموزش كل واحد حين
 

 

 :مشاره             …………………معاونت حمرتم آموزشي دانشكده 
 :تاريخ                       با سالم،

 در جلـسه مـورخ      ……………………………آقـاي   /تقاضاي انتقال تـوأم بـا تغـيري رشـته خـامن             
 ………………… شوراي گروه بررسي و با انتقال توأم با تغيري رشته نـامربده از رشـته              ………………

 . موافقت بعمل آمد………………… دانشگاه …………………ه به رشت
  امضاء مدير گروه 

                           تاريخ 
 

 

 :مشاره              .……………………مدير حمرتم امور آموزشي 
 :تاريخ                       با سالم،

 در جلـسه مـورخ      ……………………………آقـاي   /تقاضاي انتقال تـوأم بـا تغـيري رشـته خـامن             
 . شوراي آموزشي دانشكده بررسي و با انتقال نامربده موافقت بعمل آيد …………………

 

  مضاء معاون آموزشي دانشكده ا 
  

 

 :مشاره             ..……………………………امور آموزشي دانشگاه 
 :تاريخ                       با سالم،

ضمن ارسال عني درخواست انتقال دانشجو خواهشمند است مراتب را بررسي و نتيجه را بـه ايـن                    
----------------------رشته  -----بدينوسيله تاآيد مي گردد نامربده آد       . انشگاه اعالم فرمائيد    د

الزم به ذآـر اسـت ايـن فـرم          . دارند  )  تغيري رشته و انتقال     (آن دانشگاه را در آارنامه حمرمانه       
همـان شـدن در     صرفًا جهت درخواست انتقال توأم با تغيري رشته معترب بوده و هيچگونـه ارزش بـراي مي                

خواهشمند است با توجه به زمان انتخـاب واحـد دانـشگاه زجنـان نظـر آن                 . دانشگاه ديگر را ندارد     
 . به اين دانشگاه اعالم فرمائيد ----------------دانشگاه را تا تاريخ 

  
 

                          
                  دكتر سياوش نوروزي

  مدير امور آموزش دانشگاه

  
  

 ٥٢٨٣٢٣٢ ـ دورنگار ٤٥١٩٥-٣١٣زجنان ـ بلوار دانشگاه ـ صندوق پسيت  : نينشا
 
 

  
 


