
                                :ارهـشم                                     

                                    :خــتاری                                                                                                       

    :پیوست                

  

دانشجوي                                      شناسنامه  

  مقطع                                 رشته                                   

                         سال تحصیلی                نیمسال   که تا پایان

.  واحد درسی انتخاب نموده ام                  و در نیمسال جاري تعداد

  . را دارمشرح زیر 

  :نام و نام خانوادگی

                                                                                              :تاریخ  - امضاء دانشجو

استحضار و هرگونه اقدام آقاي                                    مراتب با نظر موافق جهت 

               

  معاون آموزشی دانشکده  

    :ارهـشم                            

                                                                                                                                                            :خــتاری                                                                                                                               

             

استناد به استحضار می رساند با آقاي                                     

خواهشمند است . مربوطه نامبرده واجد شرایط انتقال توأم با تغییر رشته به رشته مورد نظر می باشد

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                            

مدیر امورآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  نام دانشگاه مقصد

                                                                                    انشگاه علوم پزشکی

                                                                                       درمانی استان قزوین

                                                                          )بهداشت

  انتقال توأم با تغییر رشتهتقاضاي 

  معاون محترم آموزشی دانشکده

 به شماره                                فرزند                                      اینجانب

                                 به شماره دانشجویی                    سال تحصیلی                        

که تا پایان                       ) آزمون سراسري(داراي سهمیه ثبت نامی 

و در نیمسال جاري تعدادگذرانده ام                     کل  میانگینواحد درسی را با 

شرح زیر به انتقال توأم با تغییر رشته  تقاضايبا اطالع کامل از ضوابط و مقررات آموزشی مربوطه، 

نام و نام خانوادگی                                                                                                                 :نام و نام خانوادگی

امضاء دانشجو                                                                                                :  تاریخ  -  

  

  دانشگاهو تحصیالت تکمیلی مدیر محترم امورآموزشی 

آقاي                                    مراتب با نظر موافق جهت / ضمن تأیید درخواست خانم

  .مقتضی ایفاد می گردد

                                                                                                                                          

 /رئیس                                                                                                                                    

                                                             آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

                                                                                                                             

                                                                                                                                

آقاي                                     /خانم ضمن ارسال عین تقاضاي انتقال توأم با تغییر رشته

مربوطه نامبرده واجد شرایط انتقال توأم با تغییر رشته به رشته مورد نظر می باشدآموزشی 

                                                                                                                               .نتیجه را به این دانشگاه اعالم فرمایند ،پس از بررسی

                                                                                                          

مدیر امورآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه                                                                                                         

  )آزمون سراسري 2طبق دفترچه شماره (کد رشته   نام رشته

    

انشگاه علوم پزشکید                  

درمانی استان قزوین -و خدمات بهداشتی

بهداشتدانشکده (                

  

معاون محترم آموزشی دانشکده

    

اینجانب  ،با سالم و احترام

                      ورودي نیمسال 

داراي سهمیه ثبت نامی                  

واحد درسی را با           تعداد

با اطالع کامل از ضوابط و مقررات آموزشی مربوطه، 

  

  

  

نام و نام خانوادگی         

 امضاء استاد مشاور         

مدیر محترم امورآموزشی 

  سالم علیکم

ضمن تأیید درخواست خانم  احتراماً 

مقتضی ایفاد می گردد

                                                                                                                             

                                                                                                                    

  

آموزشی دانشگاه علوم پزشکیمدیر محترم امور

                                                                                                                              

                                                                                                                             سالم علیکم

ضمن ارسال عین تقاضاي انتقال توأم با تغییر رشته اًاحترام

آموزشی به آیین نامه 

پس از بررسیر فرمایید دستو

                                                                                                     

نام رشته

  


