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 انتقال دائم همراه با تغییر رشته
 ............................: شماره

 ...........................: تاریخ

 ..........................پیوست: 

 رشته تحصیلی دانشجو در دانشگاه هنر شیرازصات مشخ

  ............................................. دانشجوییشماره ............ .................................. رشته و گرایش ...... ............................................ نام و نام خانوادگی

 ............................... سهمیه پذیرش در کنکور.................................  کد رشته قبولی .........................نیمسال ورود  ...................................مقطع 

 .................معدل کل .................. تعداد واحد گذرانده ............................. .................. کنکور گروه آزمایشی   دوره شبانه   دوره روزانه 

  

 ........................................ مشخصات رشته مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

  دوره شبانه  دوره روزانه  ......................................د تقاضا کد رشته مور........................................................  تقاضاو گرایش مورد رشته 

 31............. انتقال نظرجهت مورد تحصیلی سال                                   دوم     اول: مدائ انتقال نظرجهت مورد نیمسال

تقاضای انتقال دائم همراه با تغییر رشته با مشخصات فوق را       82/8/28با آگاهی کامل از آیین نامه میهمانی و انتقال مصوب  اینجانب 

نمایم  به محض اعالم موافقت دانشگگهاه مقصگگدن ضگگمن در دسگگت داشگگتن موافقت کتبین جهت انجام تسگگویه دارم. همچنین تعهد می

 به دانشهاه هنر شیراز مراجعه نمایم. حساب

 تاریخ و امضاء دانشجو              ............... ..................................شماره تلفن همراه:   ................................................: شماره تلفن ثابت

 

 مدیر محترم آموزش

 تاریخ و امضاء مدیر گروه    بالمانع است. نمره قبولی رشته مورد نظر ورت احرازدر ص دانشجوتقاضای  نبا سالم و احترام

 

 ............................................................مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه 

 .........................با سالم و احترامن بدینوسیله بر اساس مندرجات کارنامه تغییر رشته و انتقالن نامبرده حائز شرایط تحصیل در کد رشته 

اعالم نظر نمایند. در ضمن ارسال پرونده تحصیلی دانشجو      به صورت کتبی د است دستور فرمائید پس از بررسین    باشد. خواهشمن  می

 باشد.انجام تسویه حساب وی با این دانشهاه می منوط به

 تاریخ و امضاء مدیر امور آموزشی

 

شی:   72ماده  شهاه       آیین نامه آموز سب موافقت دان شرایط و با ک صورت احراز  شته یا گرایش در  اء و های مبدانتقال توأم با تغییر ر

 مقصدن فقط برای یک بار امکان پذیر است.

 
 دانشهاه مقصد                    نسخه بایهانی مرکزی                نسخه  بایهانی آموزشنسخه 


