
  
 

  1صفحه                                                                                                                                                 
  ...............ورودي.......................... رشته....................استاد راهنماي محترم تحصیلی دانشجویان مقطع 

 .باشممی........... ......با کد رشته..................  با وضعیت آموزشی زیر متقاضی تغییر رشته به  ........................ به شماره دانشجویی.................................... با سالم و احترام، اینجانب  
  .             خواهشمند است اقدام الزم مبذول فرمائید

  با تشکر              

  نام و نام خانوادگی دانشجو                تاریخ و امضاء                                                        

    تعداد سنوات مجاز باقیمانده    هاي مرخصی تحصیلی تعداد نیمسال    تعداد واحدهاي درسی گذرانده
    معدل کل    هاي مشروطیتعداد نیمسال    تعداد واحدهاي درسی باقیمانده

   
              

  

  دانشکده                     تاریخ و امضاء نام و نام خانوادگی کارشناس آموزش.                                                                      موارد فوق مورد تایید است

  

                           .......................................مدیر محترم گروه
  .مبذول فرماییدخواهشمند است اقدام مقتضی . باشدمی........................ ضمن تایید موارد فوق، دانشجوي متقاضی مجاز به تغییر رشته به . با سالم و احترام 

  
  با تشکر                                  

  استاد راهنماي تحصیلی                                                                                                                                                                           
                        

  ..............   معاون محترم دانشکده
خواهشمند . با درخواست تغییر رشته نامبرده موافقت نموده است................ مورخ.............طی جلسه شماره ................رساند گروه آموزشیبه استحضار می. با سالم و احترام

  .اییدذول فرمباست اقدام مقتضی م
  با تشکر                                                                                                                                                             

  مدیر گروه                                                                   
                     

  ........................تاریخ                                                                                                                                                                                 
  .......................شماره                                                                                                                                                                                 

                                                                                    مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه                                                

  با تشکر                                    .                    ذول فرماییدبضمن تایید درخواست فوق، خواهشمند است اقدام مقتضی م.  با سالم و احترام
  معاون دانشکده                                                                                                                                                       

  
  ........................تاریخ                                                                                                                                                                                                        

  .......................شماره                                                                                                                                                                                
  ..............   معاون محترم دانشکده

خواهشمند است نسبت به . نموده است را کسب............ رشته ............ هاي بعمل آمده، این دانشجو قبولی کد شمارهرساند بر پایه بررسیبه استحضار می. با سالم و احترام
  .                                     اقدام و نتیجه را به این مدیریت اعالم نمایید................. سازي واحدهاي گذرانده متقاضی در شوراي گروهطرح و بررسی تقاضاي مذکور و معادل

                                                                                                                                                                   
    با تشکر

  مدیر امور آموزشی دانشگاه                  

 بنام خدا

تغییر رشتهفرم درخواست   
  مدیریت امور آموزشی



  
  
  
  
  
  
  
  

  ........................تاریخ                                                                                                                                                                       
  .......................شماره                                                                                                                                                                                

                           .......................................مدیر محترم گروه
  .ذول فرماییدبخواهشمند است اقدام مقتضی م. با سالم و احترام 

  با تشکر
  معاون دانشکده 

  ..............   معاون محترم دانشکده
سازي شده ا درخواست تغییر رشته متقاضی با واحدهاي معادلب................ مورخ.............طی جلسه شماره ................رساند گروه آموزشیبه استحضار می. با سالم و احترام

  .ذول فرماییدبخواهشمند است اقدام مقتضی م. پیوست موافقت نموده است
  با تشکر                                                                                                                                                            
  مدیر گروه                                                                                                                                                                                 

  ........................تاریخ                                                                                                                                                                                                          
  .......................شماره                                                                                                                                                                                  

                                                                                         مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه                                           

  با تشکر                                  .                    ذول فرماییدبضمن تایید درخواست فوق، خواهشمند است اقدام مقتضی م.  با سالم و احترام
  معاون دانشکده                                                                                                                                                               

  ........................تاریخ                                                                                                                                                                       
  .......................شماره                                                                                                                                                                                

  ..............   معاون محترم دانشکده
  . شوراي آموزشی دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.................... مورخ .............. موضوع در جلسه شماره  رساند به استحضار می. با سالم و احترام

                                                                                                                                                                    
  مدیر امور آموزشی دانشگاه گلستان                                                                                                                                                                

  
                                                  .کارشناس واحد رایانه مدیریت امور آموزشی جهت اقدام الزم :رونوشت

 2صفحه 


