
  بسمه تعالی

  شرایط تغییر رشته (مقطع کارشناسی)

  

  مدیریت امور آموزشی        

  * نکات کلی

  دانشجو باید در صورت تغییر رشته کلیه واحدهاي مربوطه را در سنوات باقیمانده بگذراند. -1

  آموزشی امکانپذیر خواهد بود. 8زمان تقاضا براي تغییر رشته بعد از هفته  -2

  شند.بادر صورت موافقت دانشکده مقصد امکانپذیر خواهد بود به استثناء دانشجویانی که واجد شرایط ممتازي می تغییر رشته -3

  تغییر رشته از واحدهاي اقماري به تهران با شرایط ممتازي امکانپذیر خواهد بود. -4

  باشد.اند که به شرح زیر میدسته تقسیم شده 5ها به * رشته

   

 

   

  

  

  

  

  * شرایط تغییر رشته در دوره روزانه

واحد درسی،   70واحد و حداکثر  25و گذراندن حداقل  15سطح: در صورت دارا بودن معدل کل باالي  هاي همتغییر رشته در رشته -

  تواند جهت تغییر رشته تقاضا دهد. دانشجو می

واحد  70واحد و حداکثر  25): در صورت گذراندن حداقل ترپایینسطح (تغییر رشته به مرحله  هاي غیر همتغییر رشته به رشته -

  تواند جهت تغییر رشته تقاضا دهد.درسی، دانشجو می

ر رشته با نامه تغییآئین( شرایط ممتازفقط در صورت کسب ) : باالترسطح (تغییر رشته به مرحله هاي غیر همتغییر رشته به رشته -

  استفاده از مصوبه شوراي ممتاز) انجام خواهد شد.  

 پذیرد.هاي خودگردان انجام میهاي خودگردان طبق شرایط باال و صرفاً در همان دورهتغییر رشته در دوره     

  

 * شرایط تغییر رشته از دوره روزانه به دوره خودگردان

   وجود رشته مورد تقاضاي دانشجو در دوره خودگردان در سال ورود   -

 براي تغییر رشته به مرحله باالتر   14کسب حداقل معدل کل باالي  -

 واحد دوره را در زمان تقاضا گذرانده باشد.   70واحد و حداکثر  25حداقل  -

 لغو تعهد آموزش رایگان در رشته فعلی   -

مهندسی برق –علوم کامپیوتر  -یوترمهندسی کامپ 1  

پزشکیمهندسی  – مهندسی صنایع -مکانیکمهندسی  2  

مهندسی ساخت و تولید -مهندسی پلیمر -مهندسی عمران-مهندسی شیمی  -مهندسی هوافضا  -مهندسی انرژي  3  

کاربردهاریاضیات و  -فیزیک -مهندسی مواد و متالورژي  -مهندسی نفت 4  

مهندسی معدن -مهندسی نساجی -مهندسی دریا 5  




