
 هب انم خدا 
 

 یو تحصیالت تکمیل    آموزشی  معاونت 

 و علوم رتبیتی  شناسی روان   دادکشنه

       6                        ک فرم: کد 
 رشته در دانشگاه تهران  رییفرم درخواست تغ

 
 

 

 

ل شود.
جو تکمی

ش
ط دان

ت توس
سم

ن ق
ای

 از:پردیس/ دانشکده/ مرکز/ موسسه 

 به: اداره کل امور آموزشی دانشگاه

 ..............................به شماره دانشجویی................................................................ دانشجوی دوره روزانه/شبانه رشته ........................................اینجانب:

با آگاهی کامل از مقررات و ........................................................  به علت................. سال ................. نامی در آزمون سراسری دارای سهمیه ثبت

 زیر به ترتیب اولویت عالقه هایرشتهتغییر رشته تقاضای تغییر رشته به یکی از  نامهآئینو 

 :امخوانده دقتبهدر ذیل این فرم را مذاکرات مندرج  ضمناًهای مربوط را دارم.)حداکثر دو رشته درج شود( دانشکده

                         :نام دانشکده مقصد                                            :کد رشته                                   :نام رشته

                                                                                                                           

                                                                                                                           

 امضاء:                                                                                                                   

 تاریخ:                                                                                                                   
 

ش 
ی و اداره آموز

شکده آموزش
ط گروه/دان

ت توس
سم

ن ق
ای

ی
ل م

سه  تکمی
شکده/ مرکز/ موس

س/ دان
پردی

شود
( دانشجویان مشروط نامهآئینو یا ادامه تحصیل تا مقطع کاردانی )طبق  نامثبتسنوات مشروطی در حال حاضر دارای منع  ازنظرنامبرده  

 و کارنامه کامپیوتری جدید وی پیوست است. باشدنمی

                کرده است. نامثبت(باشدمینامبرده در نیمسال تحصیلی جاری)که نیمسال اول/دوم سال تحصیلی 

 حصیل موقت)مرخصی تحصیلی(با موافقت دانشکده نموده است.)در موقع مربوط با عالمتنامبرده در نیمسال تحصیلی جاری ترک ت× 

 مشخص شود(.

یگر د ایرشتهدانشجویانی که در دانشکده خود از یک رشته به رشته دیگر در همان گروه آموزشی و یا از یک رشته در گروه آموزشی به 

 باید تکمیل شود. درخواست تغییر رشته دارند این قسمت در همان دانشکده

 :مبدأنظر معاون آموزشی دانشکده/گروه -

 نظر معاون آموزشی دانشکده/گروه مقصد:-

 رئیس اداره خدمات آموزشی پردیس/ دانشکده/ مرکز/ موسسه:

 معاون علمی/ آموزشی و تحصیالت تکمیلی  پردیس/ دانشکده/ مرکز/ موسسه:

ی 
ل امر آموزش

ت در اداره ک
سم

ن ق
ای

شگاه
دان

 

مورد
 

ی
ع م

ی و اقدام الزم واق
رسیدگ

گردد.
 احراز نمره آزمون - 3میانگین کل -  2تعداد واحد الزم -1تغییر رشته شامل: نامهآئینمندرج در  شرایط ازنظردانشجوی فوق  

4-  نصاب بودن نصاب)طبق تائید دانشکده(  ازحدبیشعدم مشروط بودن سنوات تحصیلی باقیمانده  باشدمیحائز شرایط  

 باشدنمی

 (نامثبتمسئول مربوط )در اداره پذیرش و  تائید                                                 

 :نظریه شورای تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران

 

 :در دبیرخانه اداره کل امور آموزشی ثبت نامهشماره و تاریخ 
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       6                        ک فرم: کد 
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 تغییر رشته در دانشگاه تهران نکات مهم  درخواست
 درخواست و نحوه بررسی و اقدام تقاضای تغییر رشته دانشجو( در خصوص) ** تذکرات مهم:

تغییر رشته دانشجویان بررسی و سپس در  نامهآییندر  ذکرشدهدرخواست تغییر رشته دانشجو در صورت وجود کلیه شرایط زیر و سایر شرایط -1

 انشجویان مطرح خواهد شد:جلسه شورای تغییر رشته د

 دوره تحصیلی باشد. واحدهای 3/2و حداکثر  6/1تغییر رشته دانشجو و تکمیل این فرم پس از گذرانیدن حداقل  درخواستالف:

 دانشجو برای فراغت از تحصیل در رشته جدید کافی باشد. ماندهباقیب:سنوات تحصیلی 

 ییر رشته و انتقال( رشته مقصد را احراز نموده باشد.ج:نمره آزمون)کد مندرج در کارنامه محرمانه تغ

 نیست. پذیرامکان عنوانهیچبهاطالع از کدهای مندرج در کارنامه محرمانه تغییر رشته -2

 این فرم مخصوص تغییر رشته در سطح این دانشگاه است.-3

در رشته جدید( دانشجو دیگر حق تسلیم درخواست  نامثبتمتقاضی)قبل از  موقعبهپس از اعالم موافقت با تغییر رشته در صورت اعالم انصراف -4

 مجدد تغییر رشته را تا پایان تحصیالت نخواهد داشت.

در صورت انقضای زمان مقرر،درخواست تغییر  15/3تا  15/2برای نیمسال اول  15/9تا  15/8زمان تکمیل فرم درخواست برای نیمسال دوم  -5

 گردد.اعاده می عیناًو این فرم  باشدنمی بررسیقابلرشته 

 نیست. پذیرامکاندرخواست تغییر گروه آزمایشی  -6

( توسط شورای تغییر رشته دانشجویان دانشگاه به ترتیب دانشکدهالزم)با توجه به ظرفیت هر  شرایط حائزتقاضای تغییر رشته دانشجویان  -7

 اعالم خواهد گردید. دأمببه دانشکده  کتباًقبل از شروع نیمسال تحصیلی آینده اولویت عالقه فقط برای یک رشته اقدام شده و نتیجه 

 .گرددمیبه دانشکده اعاده  عیناًو  شودنمیباشند اثر داده  شدهتکمیلناقص  طوربه 2و 1که در بندهای  هایفرمبه  -8

شته مصوب ر سرفصلو مردودی مربوط به رشته قبل که در  در صورت موافقت و صدور حکم تغییر رشته، کلیه دروس انتخابی با نمرات قبولی -9

 .شودمیغیر منطبق درج  صورتبهماند و دروس مغایر از کارنامه وی حذف و در کارنامه دانشجو باقی می عیناًجدید نیز وجود دارد 

 ود.اخذ و تکرار ش مجدداًده و باالتر نباید  دروس( در تغییر رشته به رشته جدید با نمرات سرفصلاز رشته قبلی )طبق  شدهپذیرفتهدروس  -10

 

 

 اداره کل امور آموزشی دانشگاه تهران                                               
 

 شد تیرؤکلیه موارد فوق 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 امضاء:                                                                                                                       

 تاریخ:                                                                                                                                       

 
 


