
 و مابعد( 1399)ورودی  در مقطع کارشناسی آیین نامه تغییر رشته و گرایش
 تغییر رشته دهد:تقاضای با داشتن شرایط زیر از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی  توانددانشجو در طول تحصیل در مقطع کارشناسی می

 آموزشی بالمانع باشد.: ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات 1ماده 

 واحد دروس پایه و اختصاصی گذرانده باشد. 20واحد گذرانده داشته باشد، که از این تعداد واحد  24: حداقل  2ماده 

 سال اولیه: گذراندن دروس اصلی مطابق چارت دانشکده مبداء در دو نیم 3ماده 

 : داشتن نمره کد رشته مقصد در کارنامه محرمانه 4ماده 

را احراز ننموده اند، محاسبه معدل دروس غیر عملی غیر عمومی )با احتساب دروسی که دانشجو نتوانسته با نمره  4در خصوص دانشجویانی که شرایط ماده : 1تبصره 

عدد شاخص برای دانشجوی روزانه بیش . در صورتی که این شودانجام می عنوان عدد شاخص نظری( به –قبولی بگذراندو نیز در نظر گرفتن واحد نظری در دروس عملی 

و  17 د درخواست خود را برای تغییر رشته به کد رشته دوره روزانه در دانشکده مقصد به امور آموزش ارائه کند. در صورتی که این عدد شاخص بیننتوانباشد، می 17از 

تواند درخواستی نمیص و داشتن نمره کد رشته روزانه( داشتن عدد شاخه در هر صورت )دهد. دانشجوی شبانتواند درخواست خود را برای دوره شبانه باشد دانشجو می 16

متقاضی، امور آموزش با هماهنگی های کمدر خصوص رشته نماید. حرازرا برای درخواست تغییر رشته ا 16 عدد شاخص حداقل برای دوره روزانه داشته باشد و باید

 را بررسی نماید. 16ت روزانه با عدد شاخص تواند درخواسدانشکده مبدا و مقصد، می

 جهت تغییر رشته و گرایش الزامی است. و مبدا ها و دانشکده مقصد: موافقت گروه 5ماده 

  های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد. واحد ن، امکان گذراندکثر مدت مجاز تحصیل: دانشجو باید با توجه به حدا 6ماده 

 پذیر است.ربط امکانهای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذیتغییر رشته دانشجویان که به دستگاه:  7ماده 

 تواند تنها یک بار تغییر رشته دهد.: دانشجو در طول تحصیل می 8ماده 

شود که با شود و فقط دروسی از وی پذیرفته میسازی میرانده است توسط گروه آموزشی جدید بررسی و معادل: دروسی که دانشجو در رشته و گرایش قبلی گذ 9ماده 

 نباشد. 12دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز کمتر از 



فرصت در رشته جدید اخذ واحد کند و پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین :  10ماده 

 رشته قبلی را ندارد.

 شود.وی سلب می : اقدام نکردن دانشجو به اخذ واحد در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی و حق تغییر رشته تا پایان دوره از 11ماده  

 سال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید.هفته پیش از شروع نیم 4ثر کتغییر رشته باید در خواست خود را حدا : متقاضی 12ماده 

خواست در. ضمنا نخواهد گرفت خواست مورد بررسی قرار، به هیچ عنوان درنآتواند تغییر رشته دهد و بعد از سال پنجم میثر تا پیش از شروع نیمکدانشجو حدا:  13ماده 

  شود.بررسی می 2و  4سال تغییر رشته فقط در پایان نیم

 .یستپذیر ن: تغییر رشته به صورت مشروط در سیستم آموزشی امکان 14ماده 

 (است و برعکس، ممنوعها به رشته طراحی صنعتی )از کلیه رشته توام با تغییر گروه آزمایشی دهد؛خواست تغییر رشته تواند در: متقاضی نمی 15ماده 

درصد با باال( طبق ضوابط خاص و مقررات دانشجویان شاهد و ایثارگر )در صورتی که عدد شاخص  25ول تسهیالت خاص شاهد و ایثارگر ): دانشجویان مشم 16ماده 

 توانند تغییر رشته دهند.مورد نظر را کسب نکرده باشند( فقط با رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه می

توانند شوند دیگر نمیبه صورت موردی به این دانشگاه منتقل می اشتباه در کد رشته و ...( ) دانشجویانی که بر اساس نامه سازمان سنجش پس از اعالم اسامی:  17ماده 

 در خواست تغییر رشته دهند.

 توانند درخواست تغییر رشته دهند.کدرشته مورد نظر می: دانشجویان انتقال هیات علمی طبق آیین نامه این گونه دانشجویان فقط در صورت داشتن 18ماده 

 گردد.درصد پذیرش دانشجوی کنکور سراسری در هر رشته، به عنوان تغییر رشته به دانشکده مقصد معرفی می20: حداکثر 19ماده 

 

 شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است. 28/02/1400ماده و یک تبصره در جلسه مورخ  19این آئین نامه در 


