
 

 

 

 دانشکده پرستاری شازند تغییر رشتو و تغییر رشتو توام با انتقال درروش کار و فرایند 

 

 .کلیو مراحل در اداره آموزش دانشکده صورت می گیرد 

 :تغییر رشتوشرایط 

 
 اًضباطی ّ آهْسضی ًظز اس قبلی رضتَ در داًطدْ تحصیل اداهَ بْدى بالهاًغ. 
 دّرٍ ّاحذُای کل اس دّم یک حذاکثز ّ ضطن یک حذاقل گذراًذى. 
  ّ َکوتز هقصذ داًطگاٍ در سال ُواى در تقاضا هْرد رضتًَوزٍ آسهْى ّرّدی هتقاضی در سال ّرّد بَ داًطگاٍ اس ًوزٍ آسهْى پاییي تزیي فزد پذیزفتَ ضذٍ در سِوی 

 .ًباضذ
  یک بار هی تْاًذ تغییز رضتَ دُذ.رػایت حذاکثز هداس هذت تحصیل ّ دفؼات تغییز رضتَ داًطدْ در طْل تحصیل خْد تٌِا 
 رػایت قْاًیي تغییز رضتَ در هقاطغ تحصیلی ّ ضْابظ دستگاٍ ُای اخزایی خاظ 

 
 

 :تغییر رشتومراحل درخواست 
 

 داًطکذٍ آهْسش ادارٍ بَ داًطدْ هزاخؼَ (1
 داًطکذٍ آهْسش ادارٍ تْسظ آى بزرسی ّ سٌدص ساسهاى کارًاهَ تصْیز باًضوام کتبی درخْاست ارائَ (2
 کتبی ًظز اظِار ّ السم ُای هطاّرٍ اًدام ّ داًطدْ درخْاست بزرسی خِت هطاّر استاد بَ داًطدْ هزاخؼَ (3
 َرضت تغییز بزای تقاضا هْرد رضتَ ضزایظ اس اطویٌاى حصْل ّ هدذد بزرسی خِت داًطگاٍ آهْسش کارضٌاس بَ داًطدْ هزاخؼَ (4
 )السم ُای هطاّرٍ اًدام ّ هطاّر استاد هْافقت صْرت در( داًطکذٍ آهْسضی ضْرای در داًطدْ درخْاست بزرسی (5
  داًطکذٍ آهْسضی ضْرای خلسَ صْرت در ًِایی ًظز درج ّ ًظز اػالم  (6
در ضْرای آهْسضی ت تغییز رضتَ داًطدْ اػالم ًتیدَ ًِایی تْسظ هؼاًّت آهْسضی یا ریاست داًطکذٍ بَ هذیزیت اهْر آهْسضی ّ تحصیالت تکویلی داًطگاٍ در صْرت هْافقت با درخْاس (7

 داًطکذٍ ّ ارسال درخْاست داًطدْ بَ اًضوام هذارک ّ هستٌذات در هْػذ هقزر خِت طزذ در ضْرای آهْسضی داًطکذٍ
 هستٌذات ّ هذارک بزرسی ّ داًطگاٍ آهْسضی ضْرای در داًطدْ رضتَ تغییز هْضْع طزذ (8
 داًطگاٍ آهْسش ادارٍ تْسظ داًطکذٍ آهْسش ادارٍ بَ داًطگاٍ آهْسضی ضْرای خلسَ صْرت ارسال طزیق اس ًِایی ًتایح اػالم (9

 اًتقال با تْام رضتَ تغییز ّ رضتَ تغییز هتقاضی داًطدْیاى بَ داًطگاٍ آهْسضی ضْرای ًتایح اػالم  (11
   ذٍ در صْرت قطؼی بْدى تصوین داًطدْ تکویل فزم تغییز رضتَ تْام با اًتقال تْسظ داًطدْ ّ اًدام هزاحل اداری خِت داًطدْی هتقاضی تغییز رضتَ داخل تْسظ ادارٍ آهْسش داًطک (11

 هبٌی بز تغییز رضتَ ّ ارسال آى بَ هذیزیت آهْسش ّ تحصیالت تکویلی داًطگاٍ خِت اًدام اقذاهات بؼذی
 داًطکذٍ آهْسش ادارٍ بایگاًی در داًطدْ آهْسضی پزًّذٍ در هکاتبات ّ هستٌذات ّ هذارک کلیَ اس ًسخَ یک بایگاًی (12

 
 


