تاریخ ....................... :
شماره ....................... :
مدیریت امور آموزشي

پيوست ....................... :

فرم درخواسـت تغيير رشــته ( داخل دانشـگاه)

درخواست دانشجو

اداره آموزش دانشكده  ...............................................................دانشگاه تبریز
اينجانب  ..............................................دانشجوي رشته  ..................................دوره روزانه  شباانه  ببه شبراره دانشبجو............................ ..
پذيرفته سال  .........................مقطع  ................................گروه آزمايش ................................ .با علم و آگاه .كامل از آيبن نامبه ييننبر رشبته
درخواست ييننر رشته به رشته  ..................................................با گرايش  ......................................كد  ..........................دوره روزانه  شباانه 
را دارم .
شراره يلف يراس :
ياريخ و امضاء دانشجو:
شماره....................... :

اداره كل امور آموزشي دانشگاه تبریز

تاریخ ........................ :
دانشكده مبدأ

احتراماً اي دانشكده ضر موافقت با يقاضاي نامارده و يايند مرايب فوق به اطالع م .رساند .
 -1ادامه يحصنل نامارده در رشته قال .از نظر مقررات آموزش .بالمانع م .باشد .
 -2نامارده يعداد  ..............واحد درس .را با منانگن  ...................گذراننده است .
 -3نامارده به دستگاههاي اجرا ..كشور يعهد ندارد دارد نام دستگاه اجراي.......................................................... : .
 -4نامارده ياكنون ييننر رشته نداده است .
امضاء معاون آموزش .دانشكده ................................................ :
امضاء مدير گروه ............................................
شماره....................... :

معاون محترم آموزشي دانشكده .........................................

تاریخ ........................ :

اداره ثبت نام

احتراماً به استحضار م .رساند يقاضاي ييننر رشته خانم  /آقاي ………..…………....
به رشته ………… ………….....با كد ………… .در مورخه …………… بررس .و به جهت :
 -1كسب حد نصاب نرره آزمون رشته مذكور جهت اعالم نظر و اعاده مجدد به اي مديريت عنناً به آن دانشكده ارسال م .گردد  .
-2نرسندن نرره آزمون به حد نصاب رشته مذكورعنناً به آن دانشكده اعاده م .گردد  .
نام و نام خانوادگ .مسئول بررس .كننده .................................... :

مدير امور آموزش .دانشگاه ............................................. :

دانشكده مقصد

احتراماً اي دانشكده با يقاضاي ييننر رشته دانشجو با استناد به آين نامه ييننر رشته موافقت م .نرايد موافقت نر .نرايد 
امضاء مدير گروه ........................................ :

امضاء معاون آموزش .دانشكده .................................................. :

نقل و انتقاالت

نظريه كميسيون
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