
  تغییر رشته

  :55ماده 

تواند، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذي ربط از  دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می

  رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:یک رشته به 

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

حداقل  .2
1
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و حداکثر  

2

3
 واحدهاي دوره را گذرانده باشد. 

نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده و در سهمیه و رشته مورد تقاضاي در  همان سال کمتـر  نمره آزمون ورودي متقاضی از  .3

 نباشد.

 با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهاي درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد. .4

  :1تبصره 

دارند، بـا رعایـت کلیـه شـرایط ایـن  مـاده و اعـالم موافقـت دانشـگاه          هاي اجرایی خاص تعهد  تغییر رشته دانشجویان که به دستگاه

  اجرایی ذي ربط امکان پذیر است.

  :2تبصره 

  تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است، موکول به احراز شرایط مربوط است.

  :3تبصره 

  تواند تغییر رشته دهد. بار میدانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی، تنها یک 

  :56ماده 

  گیرد. در غیر این صورت،  فقط از مقطع باالتر به پایین تر، امکان پذیر است. تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، صورت می

  :57ماده 

و پـس از نـام   در صورت موافقت با تقاضاي تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولـین فرصـت در رشـته جدیـد نـام نویسـی کنـد        

  نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

  تبصره:

شـود و حـق تغییـر رشـته تـا       اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می

  شود. پایان دوره از وي سلب می

  :58ماده 

شـود و فقـط دروسـی از     گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازي میدروسی که دانشجو در رشته قبلی 

شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید، اشـتراك محتـوایی داشـته باشـد و نمـره هـر یـک از آن         وي پذیرفته می

  کمتر نباشد. 12دروس نیز از 

  :1تبصره 



شـود، ولـی نمـرات دروس پذیرفتـه      ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کـل منظـور مـی   دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو 

ماند. در این حال، چنانچـه میـانگین کـل واحـدهاي پذیرفتـه نشـده او        نشده، بدون احتساب در میانگین، در کارنامه دانشجو باقی می

  شود. ته جدید منظور میباشد، جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی براي دانشجو در رش 12کمتر از 

  :2تبصره 

در صورتی که تعداد واحدهاي دروش پذیرفته نشده دانشجو، در حدي باشد که امکان گذراندن واحدهاي مورد نیـاز رشـته جدیـد    

 شود. را در طول مدت مجاز تحصیل، از وي سلب کند، با تقاضاي تغییر رشته او موافقت نمی

  

  غییر رشته اضطراريت

  :59ماده 

اي گردد که توانـایی ادامـه تحصـیل در     دانشجو به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه در دوره تحصیل دچار بیمار یا سانحه چنانچه

تواند با رعایـت سـایر مقـررات     آن رشته و یا امکان بهره گیري کارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می

ن گروه آزمایشی که از لحاظ نمره آزمون ورودي نزدیکترین نمره را دارد، تغییر رشته به رشته دیگري متناسب با رشته خود در هما

  معاف خواهد بود. 57) و ماده  1(به استثناي بند  55دهد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 

  تبصره:

هـاي گـروه آزمایشـی مربـوط را      ک از رشـته در مواردي که دانشجو به دالیل نقص عضو بیماري، توانایی ادامه تحصـیل در هـیچ یـ   

اي د رگـروه آزمایشـی    نداشته باشد، کمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی کامل مسأله، نسبت به تغییر رشـته دانشـجو بـه رشـته    

  گیرد. دیگر تصمیم می

 


