بسمه تعالي

درخواست انتقال دائم توام با تغيير رشته
رشته تحصيلي فعلي:
نام ونام خانوادگي:
سهميه پذيرش در كنكور:
گرايش:
گروه آزمايشي :علوم انساني علوم تجربي
ميانگين كل واحدهاي گذرانده:

علوم رياضي

سال پذيرش در كنكور:
رشته تحصيلي:
شبانه
دوره :روزانه
تعداد واحدهاي گذرانده:

شماره دانشجويي:
كد رشته قبولي در كنكور :
مقطع تحصيلي :
هنر
زبان هاي خارجي

درخواست دانشجو

رشته تحصيلي مورد تقاضا:
دانشگاه مقصد:
رشته تحصيلي مورد تقاضا:
شماره تماس ثابت:
آدرس منزل:

دوم
نيمسال مورد نظر جهت انتقال دائم :اول
كد رشته تحصيلي مورد تقاضا:
شماره تماس همراه:

سال تحصيلي مورد نظر جهت انتقال:
شبانه
دوره :روزانه

اينجانب بر اساس آيين نامه آموزشي دانشگاه ،تقاضاي انتقال دائم توام با تغيير رشته به رشته فوق را دارم .همچنين تعهد مي نمايم به محض اعالم موافقت دانشگاه
مقصد ،ضمن در دست داشتن موافقت كتبي ،جهت انجام تسويه حساب به مجتمع آموزش عالي اسفراين مراجعه نمايم.
دانشجو
امضاء و تاريخ

آموزش

مشخصات دانشجو مورد تاييد مي باشد.

كارشناس آموزش
امضاء و تاريخ

گروه آموزشي

مديريت محترم آموزشي
با سالم و ا حترام ،بدين وسيله گروه آموزشي.................................موافقت خود را با تقاضاي نامبرده اعالم مي نمايد.
مدير گروه
امضاء و تاريخ

مديريت آموزشي

معاونت محترم آموزشي دانشگاه
با سالم واحترام  ،ضمن تاييد موارد فوق ،بدين وسيله موافقت خويش را با درخواست انتقال دائم همراه با تغيير رشته نامبرده اعالم مي نمايم.
مديريت آموزش
مهرو امضاء
معاونت محترم آموزشي دانشگاه........................

شماره:
تاريخ :

معاونت آموزشي

با سالم و احترام
بدين وسيله اعالم مي گردد نا مبرده بر اساس مندرجات كارنامه محرمانه ،حائز شرايط تحصيل در كد رشته  .......................مي باشد .خواهشمند است دستور فرماييد نظر
آن دانشگاه را در اسرع وقت اعالم نمايند .ضمنا در صورت موافقت ارسال پرونده تحصيلي و ريز نمرات دانشجو منوط به انجام تسويه حساب وي با اين دانشگاه مي باشد.
معاونت آموزشي دانشگاه
مهر و امضاء

نسخه اول :دانشگاه مقصد

نسخه دوم :آموزش

