
الدين طوسي  ي خواجه نصير
ن نامه تغیير رشته داخلي در دانشگاه صنعت   آییر

 که حد نصاب نمره در کارنامه سازمان سنجش را کسب ننموده اند(
ن
 )دانشجویان

ن نامه به منظور هدايت دانشجويان ممتاز به سمت اشتغال در رشته هاي تحصيلي مورد عالقه   این آییر

ن نامه چنانچه يک دانشجوي ممتاز در اوايل تحصيل خود در  آنها تدوين شده است. بر اساس اين آيیر

ن نا مه درخواست يک رشته، به رشته ديگري عالقه مند شود، مي تواند طي فرايند ذکر شده در اين آيیر

 خود را براي تغيير رشته به دانشگاه ارائه دهد. 

  : ۱ماده 

 تغیير رشته بايد حداقل 
واحد آن از دروس پايه و  ۱۸واحد درسي که حداقل  ۳۰دانشجویان متقاضن

ن کل    گذرانده باشد.   ۱۸اصلي باشد را با ميانگیر

 تغیير رشته هيچ درسي با ن: ۱تبرصه
 مره مردودي نبايد وجود داشته باشد. در کارنامه دانشجوی متقاضن

 واحد درس مورد نياز محسوب نمي شود.  ۳۰واحدهای اخذ شده در نیمسال تابستان جزء : ۲تبرصه

الدين طوسي مشغول به تحصيل : ۳تبرصه ي خواجه نصير
هر دو نیمسال تحصیل اول، در دانشگاه صنعت 

 باشد. 

 : ۲ماده

ن سال تحصيلي دانشجو و پيش از آغاز زمان ارائه درخواست دانشجویان پس از پا یان نیمسال دوم اولیر

ن نيمسال تحصيلي دانشجو خواهد بود.   سومیر

 : ۳ماده 

درخواست دانشجویان در دانشکده های مبداء و مقصد بررس و در صورت تائيد، اين درخواست به 

ي اعالم مي شود.  ي نهاني ي دانشگاه جهت تصميم گير
 شوراي آموزس 

ن فرصت در رشته در صورت : ۱تبرصه موافقت با تقاضای تغیير رشته، دانشجو موظف است در اولیر

 جديد ثبت نام نمايد. دانشجو پس از نام نويسي امکان بازگشت به رشته قبلي را ندارد. 

 دانشجو در طول دوره تحصیل تنها یک بار مجاز به تغيير رشته است. : ۲تبرصه

له انرصاف از درخواست بوده و عدم ثبت نام دانشجو در رشته جدید : ۳تبرصه ن در زمان مقرر، به مين

 امکان تغیير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود. 

 : ۴ماده

ي 
ايط تغيير رشته توسط دانشکده مقصد با تائيد شوراي آموزس  ظرفیت پذیرش متقاضیان واجد ش 

ن مي شود. اين ظرفيت نبايد از  پذيرفته شده آن رشته در درصد تعداد کل دانشجويان  ۵دانشگاه تعيیر

 هر سال بيشي  شود. 

 : ۵ماده 

دروس که دانشجو در رشته قبل گذرانده است در گروه آموزس  رشته جديد بررسي و معادل سازي 

ي جديد، با دروس رشته 
مي شود. فقط دروسي از دانشجو پذيرفته مي شود که به تشخيص گروه آموزس 

ي داشته باشد.  اک محتواني  جديد، اشي 

  

ن نامه در جلسه آ ي دانشگاه به تصويب رسيد و  ۱۳۹۶/ ۰۶/ ۱۳مورخ  ۹/۹۶-۹این آییر
شوراي آموزس 

  و به بعد قابل اجرا است.  ۱۳۹۶براي پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي سال 

 


