شیوه نامه تغییر رشــــــته دانشجویان کارشناسی
دانشجو باید تقاضای تغییر رشته را پس از به پایان رساندن نیمسال دوم تحصیلی ارایه نماید.
ماده  : 55دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناســــــي مي توانا ا داشتن شرايط زير و
موافقت گروه آموزشي ذي ر ط از يك رشته ه رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و در همان دانشگاه تغيير رشته
دها:
 -1ادامه تحصيل متقاضي در رشته پيشين از نظر مقررات آموزشي المانع اشا.
 -2حااقل
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و حااكثر
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واحاهاي دوره را گذراناه اشا.

 -3نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايينترين فرد پذيرفته شاه در سهميه و رشته مورد تقاضا در
همان سال كمتر نباشا.
 -4ا توجه ه حااكثر مات مجاز تح صيل امكان گذرانان واحاهاي در سي مورد نياز در ر شته جايا را دا شته
اشا.
تبصره :1غيير رشته دانشجوياني كه ه دستگاههاي اجرايي خاص تعها دارنا ا رعايت كلية شرايط اين ماده
و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذير ط امكان پذير است .
تبصره :2تغيير رشته ه رشتههايي كه در ضوا ط گزينش آنها شرايط خـاص پيش يني شاه است موكول ه
احراز شرايط مر وط است.
تبصره : 3دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي فقط يك ار ميتوانا تغيير رشته دها.
ماده : 56تغيير ر شته در مقاطع تح صيلي هم سطح انجام ميگيرد .در غير اين صورت فقط از مقطع االتر ه
مقطع پايينتر امكان پذيراست .
ماده  :57در صــورت موافقت ا تقاضــاي تغيير رشــته دانشــجو موظف اســت در اولين فرصــت در رشــتة جايا
نامنويسي كنا و پس از نامنويسي دانشجو حق ازگشت ه رشتة پيشين را ناارد.
تبصره  :اقاام نكـردن دانشجو ه نامنويسي در رشتة جايا در وقت معين ه منزلة انصراف از تغيير رشته ه
شمار ميآيا و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب ميشود.
ماده : 58دروســي كه دانشــجو در رشــتة پيشــين گذراناه اســت در گروه آموزشــي رشــتة جايا ررســي و
معادل سازي شاه و فقط درو سي از وي پذيرفته مي شود كه ه ت شخيص گروه آموز شي ا دروس ر شتة جايا
اشتراك محتوايي داشته اشا و نمرة هر يك از آن دروس نيز از  12كمتر نباشا.
تب صره : 1دروس پذيرفته شاه در كارنامة دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبة ميانگين كل منظور شاه ولي نمرات
دروسي كه پذيرفته نميشود اون احتساب در ميانگين در كارنامة دانشجو اقي ميمانا .در اين حال چنانچه ميانگين

كل واحاهاي پذيرفته ن شاه او كمتر از  12ا شا جمعاً ه عنوان يك نيم سال م شروطي راي دان شجو در ر شته جايا
منظــور ميشود.
تبصره : 2در صورتي كه تعااد واحاهاي دروس پذيرفته نشاه دانشجو در حاي اشا كه امكان گذرانان واحاهاي
مورد نياز رشتة جايا را در طول مات مجاز تحصيل از وي سلب كنا ا تقاضاي تغيير رشتـه او موافقت نميشود.
تب صره ( :3م صوبه شورای آموز شی دان شگاه مورخ  )83/10/8چنانچه دان شجوي دان شگاه شيراز ه ر شته
ديگري در همين دانشگاه تغيير رشته دها عالوه ر تطبيق دروس ر اساس ماده  58آيين نامه آموزشي دروسي
كه دانشجو در رشته پيشين گذراناه است و نمرات پايين ين  10تا  12مي اشا در صورت اشتراك محتوايي و
ه تشخيص گروه آموزشي ( خش مر وطه) و ا هماهنگي اداره آموزش قا ل تطبيق خواها ود.
تب صره ( :4م صوبه شورای آموز شی دان شگاه مورخ  )84/4/22دروس عمومي دان شجوياني كه در ر شته اي در
دان شگاه شيراز م شغول ه تح صيل وده و ا نمره ين  10تا  12مي گذراننا و پس از ماتي ر ا ساس نامه سازمان
سنجش آموزش كشور ه رشته اي ديگري در دانشگاه شيراز منتقل مي گردنا در رشته جايا نيز مورد پذيرش قرار
ميگيرد.
ماده : 61متقا ضي تغيير ر شته ايا درخوا ست خود را همراه ماارك الزم حااقل  6هفته پيش از شروع نيم سال
تحصيلي ه اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم كنا.
ماده  : 62تغيير رشته از مقطع كارشناسي ه مقطع كارداني المانع است .در اين حال راي اينگونه دانشجويان
حااكثر مات مجاز تح صيل رمبناي دوره كارداني محا سبه و ه ازاي هر  20واحا پذيرفته شاه از دان شجو يك
نيمسال از طول تحصيل وي كاسته ميشود.

