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  .احتراماً، این دانشکده ضمن موافقت با تقاضاي نامبرده و تایید مراتب فوق به اطالع می رساند
 . ادامه تحصیل نامبرده در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع می باشد -1

 .گذرانیده است............... واحد درسی را با میانگین .................. نامبرده تعداد  -2

 ......................................به دستگاه هاي اجرائی کشور تعهد ندارد     دارد       نام دستگاه اجرایی  نامبرده -3

 .نامبرده تاکنون تغییر رشته نداده است -4

  .................................................معاون آموزشی دانشکده  ءامضا    ............................                 ................ه مدیر گرو ءامضا
  

ام 
ت ن

ره ث
ادا

  

  ..........................شماره                                                                          ........................................           حترم آموزشی دانشکده معاون م
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در ................................ با کد .................................... به رشته ................................   آقاي / احتراماً به استحضار می رساند تقاضاي تغییر رشته خانم
  :بررسی و به جهت................................ ...مورخه 
 .   کسب حد نصاب نمره آزمون رشته مذکور جهت اعام نظر و اعاده مجدد به این مدیریت عیناً به آن دانشکده ارسال می گردد -1

 . نرسیدن نمره آزمون به حد نصاب رشته مذکور عیناً به آن دانشکده اعاده می گردد -2

  ...........................................................مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه ...........................................       مسئول بررسی کننده نام و نام خانوادگی 
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  تغییر رشته موافقت می نماید     موافقت نمی نمایداحتراماً این دانشکده با تقاضاي تغییر رشته دانشجو با استناد به آیین نامه 
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  بسمه تعالی

  آیین نامه تغییر رشته 

و موافقت موسسه آموزش عالی مربوط، می تواند به رشته دیگري در همان ، در صورت داشتن کلیه شرایط زیر ول دوران تحصیل خودطدانشجو در  - 48ماده 
  . گروه آموزشی تغییر رشته دهد

 .نظر مقررات آموزش بالمانع می باشد زادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی ا -1

 .کل واحد هاي دوره را گذرانده باشد  16 -2

 .کمتر نباشد 12میانگین کل واحد هاي گذرانده شده دانشجو از  -3

 .نمره آزمون ورودي متقاضی از نمره آزمون پائین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد -4

 . با توجه به حاکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحد هاي درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد -5

و اعالم موافقت دستگاه اجرائی ذیربط  امکان  د، با رعایت کلیه شرایط این مادهاه هاي اجرائی خاص تعهد دارنبه دستگتغییر رشته دانشجویانیکه : 1تبصره 
  .پذیر است

  .تغییر رشته دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته مجاز نیست: 2تبصره 

  .، موکول به اجرا شرایط مربوط استتغییر رشته به رشته هائیکه در ضوابط گزینش آنها محدودیت ورودي پیش بینی شده: 3تبصره 

  . دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها براي یک بار می تواند تغییر رشته بدهد: 4تبصره 

  .تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح و از مقطع باالتر به پائین تر امکان پذیر است - 49ماده 

جو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام نماید و در صورت ثبت نام، حق ندارد در در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته، دانش - 50ماده 
  .خود به تحصیل ادامه دهدرشته قبلی 

ري را ل دوران تحصیل حق تغییر رشته دیگعدم نام نویسی دانشجو در رشته جدید به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می گردد و دانشجو در طو: تبصره
  .اهد داشتنخو

شرایط چنانچه تغییر رشته، انتقال دانشجو از یک موسسه به موسسه دیگر را ایجاب کند متقضی عالوه بر دارا بودن شرایط تغییر رشته، باید واجد  -51ماده 
  .مذکور در فصل انتقال نیز باشد

درصد  80ررسی و معادل سازي میگردد و واحد هایی که حداقل واحد هاي درسی گذرانده شده دانشجو توسط گروه آموزشی رشته مورد تقاضا ب - 52ماده 
  . محتواي آن با درس رشته جدید مشترك باشد، از دانشجو پذیرفته می شود

دروس دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها اعم از نمرات ردي یا قبولی در محاسبه میانگین کل منظور می گردد، ولی نمرات : 1تبصره 
  .کارنامه دانشجویی باقی میماند پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین

در صورتیکه تعداد واحد هاي دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدي باشد که امکان گذراندن واحد هاي مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت : 2تبصره 
          .شدعملی نخواهد مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند، تغییر رشته 


