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کاربرگ های دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص
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کاربرگ  :214انتقال توام با تغییر رشته

مرکز آموزش علمی -کاربردی مبدأ

تقاضاي دانشجو

رئیس محترم شوراي آموزشي مرکز………………………… (مبدا)
اينجانب................... ..............................................................فرزند ..................................به کد ملی .....................................................دانشیجي نایا
ترمیی  پيدمییان رشیی.ه...........................................................................ورود نيمسییاا اوا دو  سییاا تحصییيل  .........مقطیی
 ..........................بییه شییمارن دانشییجيي ...................................که تییا پايییام نيمسییاا دو سییاا تحصییيل ................ت.داد...........وابد پيدمام بییا
ميانگين............گذرانییدن ا بییا اكییل کامییر از مقییررار زيییر و ابییراز شییراي زکییر شییدن تقاغییا ان.قییاا تییيا بییا ت ييییر رشیی.ه بییه
رش.ه.............................................مرکز آميزش  .........................................................را دار .
شراي ت يير رش.ه
بداقر
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وابدها دورن را گذراندن ا ( .ويژن دانشجييام ترم ) بل



خير 

خير 
قبلً ت يير رش.ه دادن ا  .بل 
خير 
رش.ه ميرد تقاغا اينجانب در مرکز آميزش مقصد وجيد دارد  .بل 
اينجانب غمن تاييد صحت اكلعار فيق م..هد م شي در صيرر هرگينه م ايرر ،مسئيليت عياقب آم را پذيرف.ه و در صیيرر ميافقیت بیا تقاغیا
ان.قاا تيا با ت يير رش.ه و ثبت نا در کد رش.ه محر جديد در مهلت مقرر ،امكام بازگشت به رش.ه و مرکز آميزش قبلی را نداشی.ه و همينیين شیراي
اتما دورن در سنيار باق ماندن را دارا م باشم.
نام و نام خانوادگي
امضاء و تاريخ

نظر شورا ي آموزشي مرکز

تقاغا ان.قاا دانشجي………………… در جلسه ميرخ ………………… شيرا آميزش مرکز مطرح و با ان.قاا نیامبردن از نيمسیاا
اوا ساا تحصيل ……… ميافقت  مخالفت  گرديد.
ارائه ميافقت مرکز آميزش مقصد با ان.قاا دانشجي به انضما ميافقت شيرا آميزش و کميسييم بررس ميارد خاص وابید اسی.ام مقصید در رابطیه بیا
ت يير رش.ه قبر از شرو ثبتنا تر پيدمام آت برا قط .شدم ان.قاا تيا با ت يير رش.ه الزام است.
نمرن کر (ويژن دانشجييام ترم م.دا (ويژن دانشجييام پيدمان ) دانشجي در ليست سازمام سنجش
نام و نام خانوادگي
امضاء و تاريخ
رئیس محترم شوراي آموزشي مرکز …………………………………(مقصد)

تقاضاي دانشجو

رئیس محترم شوراي آموزشي و کمیسیون موارد خاص استان……………… (مقصد )

نظر شورا ي آموزشي مرکز

مرکز آموزش علمی -کاربردی مقصد

اينجانب………………… دانشجي با مشخصار فيقالذکر ،با ارائه ميافقت ان.قاا از مرکز مبداء به همران مدارك تاييد شدن زير ،تقاغا ان.قیاا
تيا با ت يير رش.ه به رش.ه……………… آم مرکز آميزش را دار .
ريزنمرار تحصيل (تاييد شدن تيس مرکز مبدا)
نام و نام خانوادگی دانشجو
تصيير ليست قبيل سازمام سنجش (تاييد شدن تيس مرکز مبدا)
شدن)
پذيرف.ه
فرد
آخرين
 ليست سازمام سنجش کد رش.ه محر ميرد تقاغا (نمرن م.دا
امضا و تاریخ

پيرو ميافقت شيرا مرکز آميزش مبداء با ان.قاا دانشجي در جلسه شيرا آميزش ميرخ  .............ميغي جهت بررس تقاغا ت يير رش.ه به رش.ه
……………… به همران مدارك زير جهت تصميمگير ارساا م گردد.
ن مرن کر (ويژن دانشجييام ترم ) م.دا (ويژن دانشجييام پيدمان ) آخرين فرد پذيرف.ه شدن در رش.ه ميرد تقاغا در همام سهميه و پذيرش
خير 
دروس ميرد نياز دانشجي م.قاغا ت يير رش.ه در تر پيدمام آت ارائه م گردد .بل 
ريزنمرار تحصيل (تاييد شدن تيس مرکز مبدا) 
تصيير ليست قبيل سازمام سنجش (تاييد شدن تيس مرکز مبدا)
ليست سازمام سنجش کد رش.ه محر ميرد تقاغا (نمرن م.دا آخرين فرد پذيرف.ه شدن)
نام و نام خانوادگي رئیس مرکز
امضاء و تاريخ

