
 ضمارٌ:                                           تاسمٍ تعالی                              

 تارید:                                        جمًُری اسالمی ایزان                      

 زاوطگاٌ تُزان                                               

 کَشا ٍ ساعی داًشجَیاى رشتِ تغییز درخَاست فزم

 شَرای آهَسشی داًشگاُ تْزاى 42/8/3585یي ًاهِ هصَب ئهَضَع آ

 :                   پذیزفتٍ ضسٌ گزيٌ آسمایطی    زاوطجًی زيرٌ ريساوٍ/ضثاوٍ )وًتت زيم( رضتٍ                            ایىجاوة

السم) تٍ  سزاسزی سال            )کس           ( تٍ ضمارٌ زاوطجًیی                              تا تًجٍ تٍ آئیه ولمٍ مزتًط ي احزاس ضزایظ نآسمً

  زاوطکسٌ/مجتمع آمًسش عالی                  را زارم. (     )کس                      تٍ رضتٍ        ضزح سیز( تقاضای تغییز رضتٍ

 

 تاضس. ام ي میاوگیه زريس مزتًط تزاتز               می ياحس اوتراب ي گذراوسٌ 33حساقل تعساز -1

  تاضس. ام تزاتز                                 می میاوگیه کل مسرک پیص زاوص زاوطگاَی-2

 تارید زرذًاست:                                                                                                                           

 وًازگی:وام ي وام ذا                                                                                                                           

 ء:امضا                                                                                                                                            

 آهَسشی داًشکدُ/گزٍُ آهَسشی )هقصد( هعاٍى هحتزم

 تا سالم

 گززز. قسام مقتضی، تٍ زاوطکسٌ/گزيٌ آمًسضی                              ارسال میتٍ پیًست عیه فزم ي ریشومزات يی جُت استحضار ي ا

 هعاٍى آهَسشی داًشکدُ/گزٍُ آهَسشی )هبدا(                                                                                              

 ّای فٌی الت تکویلی پزدیس داًشکدُهعاٍى هحتزم آهَسشی ٍ تحصی   

 تا سالم   

 ي تا زرذًاستمغزح                               تقاضای يی زر جلسٍ مًرخ                        ضًرای آمًسضی زاوطکسٌ/گزيٌ   

 ضس.                       

 هعاٍى آهَسشی داًشکدُ/گزٍُ آهَسشی )هقصد(                                                                                               

 اهَر آهَسشی داًشگاُ ادارُ کل   

 تا سالم   

  ٌَای فىی مًرخ                  مًافقت ي مقزر ضس مًضًع جُت عزح ي تصًیة تٍ تا تقاضای يی زر ضًرای آمًسضی پززیس زاوطکس  

 اوطگاٌ ارجاع ضًز.کمیسیًن مًارز ذاظ ز  

  مثسا اعازٌ ضًز. َای فىی مًرخ                 مرالفت ي مقزر گززیس مسارک يی تٍ زاوطگاٌ تقاضای يی زر ضًرای آمًسضی پززیس زاوطکسٌتا 

 ّای فٌی الت تکویلی پزدیس داًشکدُهعاٍى آهَسشی ٍ تحصی                                                                                         

 :تذکزات هْن   

تًسظ معاين آمًسضی زاوطکسٌ تایس تاییس ي  ایه فزم زر مًارزی کٍ زرذًاست تغییز رضتٍ تٍ ذارج اس زاوطکسٌ محل تحصیل زاوطجً است،-1

 سپس تٍ زاوطکسٌ مقصس ارسال ضًز.

اٌ سال تعس اس قثًلی ي تزای َای متمزکش، حساکثز ايل ضُزیًر م ی رضتٍمصًتٍ ضًرای زاوطگاٌ رعایت سمان زرذًاست زاوطجً تزا عثق-2

 َای ویمٍ متمزکش يريزی ویمسال زيم سال تحصیلی ویمٍ تُمه ماٌ سال تحصیلی تعس است. رضتٍ

 تزگ تایس تکمیل ضًز: 2

 پزيوسٌ زاوطجً یک تزگ 

 تزای اقسام یک تزگ 


