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 « تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا نامه شیوه»
 

 :مقررات و ضوابط تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا در مقطع کارشناسی به شرح زیر است

واحدد درسدی در  در     11با حددال   ( از بدو ورود) گذراندن دو نیمسال تحصیلی متوالی  -1

 :نیمسال و با رعایت شرایط زیر الزامی است

در  در   11 ای فنی، کشاورزی، علوم و دامپزشکی با کسد  میداننیح حددال      در حوزه (الف

 .نباشد 5/11 ا، معدل وی کمتر از  ، به شرطی که در  یچ یک از نیمسال11نیمسال یا میاننیح ک 

در  11 ای علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری و  نر، با کس  میاننیح حدال   در حوزه (ب

 5/11 دا معددل وی کمتدر از     ، به شرطی که در  یچ یک از نیمسال11 ر نیمسال یا میاننیح ک  

 .نباشد

از ارائه شده خارج از اراده دانشجو و کمتر  یتعداد واحد ا مسال،یاز دو ن یکیاگر در  :تبصره

لاب   یرشته و رییتغ یتقاضا ط،یشرا ریواحد و احراز سا 61شرط گذراندن  واحد باشد، به 11

 .است یبررس

 چیرشته باشند و دانشجو   هیو پا یگذرانده از دروس اصل یاز واحد ا% 17حدال   دیبا  -2

 .نداشته باشد یدرس مردود

 . نیست( 1موضوع بند )دروس معافی جزو دروس پذیرفته شده   -6

، پایان سال اول مبدأپردیس  /زمان ارائه فرم درخواست به اداره آموزش دانشکده  -4

 . تحصیلی دانشجو، حداکثر تا اول شهریور است

و مقصد برای تغییر رشته الزامی  مبدأپردیس / اخذ موافقت از شورای آموزشی دانشکده  -5

الدام و نتیجه را به دانشکده مبدأ در صورت موافقت، نسبت به اخذ رأی دانشکده مقصد . است

 .استعداد ای درخشان ارسال خوا د کرد دفتر

پس از بررسی و تأیید شورای  دایت استعداد ای درخشان، حکم تغییر رشته از سدوی    -1

 .اداره ک  خدمات آموزشی صادر خوا د شد

پس از صدور حکم لطعی تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید، بازگشدت دانشدجو بده      -1

 . پذیر نیست کانرشته لبلی ام

 رسید  یتصوبه دانشناه  یآموزش یشورا 11/4/1631در جلسه مورخ بند  1 در نامه شیوه حیا

  ا و نامه شیوهاالجراء است و  و پس از آن الزم 1631-33 یلیال تحصبرای دانشجویان ورودی س و

  .شود یبا آن لغو و بالاثر اعالم م ریمغا ی ا دستورالعم 


