
 

 بسمه تعالی

 

 شورای آموزشی دانشگاه تهران 11/04/1398ر رشته دانشجویان ساعی و کوشا مصوب آیین نامه تغیی

 

 

شا ويژه دانشگاه تهران )عليرغم فاقد بودن نامه )داخلي( نحوه بررسي درخواست تغيير رشته دانشجويان ساعي و كوآيين

 (مقصد رشته كد در آزمون، نمره

 شرايط -الف 

 و مهندسي فني هايرشته در 17 ميانگين با و نيمسال هر در واحد 18 حداقل با و( زير شرايط) با متوالي تحصيلي نيمسال( 2) دو گذراندن    -1

 .است الزامي ديگر هايرشته در 18 ميانگين

 اصلي رشته باشد. دروس از بايد انتخابي واحدهاي% 50 حداقل          -1-1

 .باشد نداشته وجود( 0) مردودي نمره با درسي گونه هيچ دانشجو كارنامه در          -1-2

 .شوندنمي محسوب شده گذرانده دروس جزو وجه هيچ به معافي دروس          -1-3

 نحوه اقدام -ب

زمان ارايه درخواست و تكميل فرم در اداره آموزش دانشكده مبدأ پايان نيمسال دوم سال اول تحصيلي دانشجو )پس از گزارش كليه نمرات  -2

 باشد.دروس انتخابي مربوط به نيمسال دوم سال تحصيلي( حداكثر تا اول شهريورماه مي

 نقضاي زمان ارايه درخواست رسيده باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.: به درخواستهايي كه قبل از موعد مقرر يا پس از ا1تبصره

 تا حداكثر( باشندمي تحصيلي سال دوم نيمسال ورودي كه) متمركز نيمه هايرشته براي متمركز نيمه رشته دانشجويان درخواست ارايه :2تبصره

 .بود خواهد پذير امكان بعد تحصيلي سال ماه بهمن نيمه

راهنماي انتخاب رشته آزمون  2درخواست متقاضيان واحد شرايط در هر رشته تحصيلي )با كد مشخص طبق دفترچه شماره ظرفيت پذيرش  -3

 % ظرفيت پذيرفته شدگان معرفي شده در آن رشته در سال تحصيلي مربوط در دانشكده مبدأ است.5سراسري سال مربوط(، حداكثر 

مساوي، با توجه به نمره آزمون رتبه اكتسابي، معدل كل پيش دانشگاهي و معدل دو نيمسال  % ظرفيت پذيرش در شرايط5: مالك انتخاب تبصره

 )مبدأ( و ... در مقايسه با ساير داوطلبان خواهد بود.

% كل ظرفيت پذيرفته شدگان معرفي شده آن رشته در سال تحصيلي مربوط )طبق 10ظرفيت پذيرش اين گونه درخواستها در رشته مقصد  -4

 ه مندرج در دفترچه راهنماي مذكور( است.كد رشت

 اخذ موافقت از شوراي آموزشي گروه مقصد و شوراي آموزشي دانشكده مقصد الزامي است. -5

 .نمايد اعالم دانشگاه آموزشي امور كل اداره به بالفاصله را نتايج و بررسي يكجا و موقع به را تقاضاها همه است موظف مقصد دانشكده تبصره:

 شود.ارجاع تقاضا و مدارك مربوط با تأييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه حكم تغيير رشته قطعي صادر مي پس از -6

 : تغيير رشته منوط به ميهمان شدن در گروه آموزشي مقصد نبوده و ازهمان ابتدا قطعي است.تبصره

 به رشته قبلي امكان پذير نيست.پس از صدور حكم تغيير رشته و ثبت نام در رشته جديد، بازگشت دانشجو  -7



شوراي آموزشي دانشگاه و جلسه مورخ  20/8/1383تبصره پس از طرح و تصويب در جلسه مورخ  5بند و  3ماده و  8اين آيين نامه در  -8

ز( روزانه و شبانه هاي كارشناسي پيوسته )متمركز و نيمه متمرككميسيون موارد خاص دانشگاه تهران براي پذيرفته شدگان دوره 13/10/1383

 قابل اجرا است. 1383-84)و پس از آن( از پايان نيمسال دوم سال تحصيلي  1383)نوبت دوم( آزمون سراسري سال 

 


