
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان
درخواست تغيير رشته توأم با انتقال

**************************************************************************************

زنجانپرستاري و ماماييحترم آموزشي دانشكده ممسئول

سالم عليكم ،

881348017ي             يبا شماره دانشجوكارشناسيمقطع   هوشبريدانشجوي رشته   سهيال صادقي اشلقينجانبيا، احتراماً

، گذرانده ام9/16ن كل  يانگيمواحد درسي را با12كه تا كنون تعداد    1منطقهه قبولي  يسهم88لي       يسال تحصاولمسال  ينورودي

. مي باشميعالمه طباطبايدانشگاه  مديريت بازرگانير رشته به رشته   ييمتقاضي تغ

: كدپستي از پائين زنگ سوم3پالك–تهران،ميدان معلم كوچه آشتياني :   آدرس دقيق محل سكونت 

09126369038و09122052704:شماره تلفن همراه 021-66220809:     شماره تلفن و كد شهرستان 

امضاء دانشجو

**************************************************************************************

موافقت نمي شودبا درخواست نامبرده د        درخواست نامبرده موافقت مي شوبا

ر گروهيامضاء و نام ونام خانوادگي مدامضاء و نام و نام خانوادگي استاد راهنما

**************************************************************************************

::::شمارهشمارهشمارهشمارهدانشگاه علوم پزشكي زنجان تحصيالت تكميليور محترم امور آموزشييمد

::::تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 

::::پيوستپيوستپيوستپيوستسالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،

بر  اساس ضوابط مربوطه از مقطع  دانشجوي رشتهسهيال صادقي اشلقيخانم       /تغيير رشته آقاياحتراماً 

.نظر دانشكده بالمانع است

معاون آموزشي دانشكده / رئيس مهر و امضاء مهر و امضاء مسئول آموزش دانشكده   

**************************************************************************************

:��ر�........دانشگاه علوم پزشكي مدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي 

:	�ر�� 
، ����م ��

����:

دانشــجوي خــانم /آقــاي م بــا تغييــر رشــته   أقــال تــو احترامــاً، بــا توجــه مــوارد فــوق خواهشــمند اســت دســتور فرمائيــد در خصــوص انت         

سال تحصيلي رشته                           اين دانشگاه به رشته                  آن دانشگاه از نيمسال 

. دانشگاه اعالم نمايند م بعدي به اينجهت اقدارا اظهار نظر و نتيجه 

اكبر محمدزادهدكتر 

دانشگاهو تحصيالت تكميلي آموزشي امورر يمد

��
ا���ق
���

وخدمات بهداشتي درماني استان زنجاندانشگاه علوم پزشكي 

زنجانپرستاري و ماماييدانشكده 



تغيير رشته توام با انتقالآئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي در باره 

61اده م

 .باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع استشرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشتهدر صورتي كه دانشجو هم زمان داراي

و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان :تبصره

 .رشته و انتقال، بالمانع استداشتن شرايط تغيير

62ماده 

شود و فقط دروسي از وي پذيرفته و معادل سازي ميدروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي

نيز درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس80دروس رشته جديد، حداقل شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بامي

 .متر نباشدك12از 

شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور ميدروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و :1تبصره 

باشد با 12واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر ازدر اين صورت چنانچه ميانگين كل. مانداحتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي ميبدون

 .شودعنوان يك نيمسال مشروطي، براي دانشجو در رشته جديد منظور ميتصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعاً به

دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده :2تبصره 

 .شودل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نميمجاز تحصيدر طول مدت

63ماده 

پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل هفته6متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل 

 .تحصيل خود تسليم نمايد

64ماده 

حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به رشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد،چنانچه دانشجو از مقطع كا

 .شودشده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميواحد پذيرفته20ازاي هر 



دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان
درخواست تغيير رشته توأم با انتقال

**************************************************************************************

مسئول محترم آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي زنجان

سالم عليكم ،

881348016با شماره دانشجويي             كارشناسيمقطع      هوشبريدانشجوي رشته   محمد زبيرياحتراماً، اينجانب 

ــداد       %25فرزند جانبازسهميه قبولي  88سال تحصيلي       اولورودي نيمسال   ــون تع ــا كن ــه ت ــل     14ك ــانگين ك ــا مي ــي را ب ــد درس واح

. مي باشمبوشهردانشگاه  علوم آزمايشگاهيگذرانده ام ، متقاضي تغيير رشته به رشته   20/15

755413693:كدپستي محله سادات - بردستان-دير–بوشهر :   آدرس دقيق محل سكونت 

09126369038و09122052704:شماره تلفن همراه 077:     شماره تلفن و كد شهرستان 

اء دانشجو         امض

**************************************************************************************

ودبا درخواست نامبرده موافقت مي شود                                                             با درخواست نامبرده موافقت نمي ش

امضاء و نام ونام خانوادگي مدير گروهامضاء و نام و نام خانوادگي استاد راهنما                                    

**************************************************************************************

::::شمارهشمارهشمارهشمارهمدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي زنجان     

::::تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 

::::پيوستپيوستپيوستپيوستسالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،

.بر  اساس ضوابط مربوطه از نظر دانشكده بالمانع استمقطع  دانشجوي رشته محمد زبيريخانم       /احتراماً تغيير رشته آقاي

معاون آموزشي دانشكده / اء مسئول آموزش دانشكده                                                         مهر و امضاء رئيس مهر و امض

**************************************************************************************

:��ر�..  ......علوم پزشكي مدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه 

:	�ر�� 
، ����م ��

����:

خــانم                                 دانشــجوي                              /احترامــاً، بــا توجــه مــوارد فــوق خواهشــمند اســت دســتور فرمائيــد در خصــوص انتقــال تــوأم بــا تغييــر رشــته آقــاي               

سال تحصيلي رشته                           اين دانشگاه به رشته                  آن دانشگاه از نيمسال 

. اظهار نظر و نتيجه را جهت اقدام بعدي به اين دانشگاه اعالم نمايند 

دكتر اكبر محمدزاده 

حصيالت تكميلي دانشگاهمدير امور آموزشي و ت

��
ا���ق
���

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان

زنجانپرستاري و ماماييدانشكده 



تغيير رشته توام با انتقالآئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي در باره 

61اده م

 .باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع استدر صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته

و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت شته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمانتغيير ر :تبصره

 .رشته و انتقال، بالمانع استداشتن شرايط تغيير

62ماده 

د و فقط دروسي از وي پذيرفته شوو معادل سازي ميدروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي

نيز درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس80دروس رشته جديد، حداقل شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بامي

 .كمتر نباشد12از 

شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده ر مينمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظودروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و :1تبصره 

باشد با 12واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از در اين صورت چنانچه ميانگين كل. مانداحتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي ميبدون

 .شودر ميعنوان يك نيمسال مشروطي، براي دانشجو در رشته جديد منظوتصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعاً به

دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده :2تبصره 

 .شودمجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نميدر طول مدت

63ماده 

پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل هفته6د را همراه با مدارك الزم حداقل متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خو

 .تحصيل خود تسليم نمايد

64ماده 

حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد،

 .شودشده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميواحد پذيرفته20ازاي هر 



دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان
الدرخواست تغيير رشته توأم با انتق

**************************************************************************************

مسئول محترم آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي زنجان

سالم عليكم ،

881347005با شماره دانشجويي             كارشناسيمقطع      اتاق عملدانشجوي رشته  طاهر حاجي پوراحتراماً، اينجانب 

گذرانـده ام ، متقاضـي تغييـر    -واحد درسي را با ميانگين كل  20كه تا كنون تعداد    2سهميه قبولي 88سال تحصيلدومورودي نيمسال  

.مي باشمپيراپزشكي دانشگاه  راديولوژيرشته به رشته   

: كدپستي 14ك بلوبيمهخيابان قطران شمال ،كوچه -تبريز:   آدرس دقيق محل سكونت 

09388091017:شماره تلفن همراه 04912234547:     شماره تلفن و كد شهرستان 

امضاء دانشجو         

**************************************************************************************

دبا درخواست نامبرده موافقت مي شود                                                             با درخواست نامبرده موافقت نمي شو

و نام ونام خانوادگي مدير گروهامضاء امضاء و نام و نام خانوادگي استاد راهنما                                    

**************************************************************************************

::::شمارهشمارهشمارهشمارهمدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي زنجان     

::::تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 

::::پيوستپيوستپيوستپيوستسالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،

مقطع        بر  اساس ضوابط مربوطه از نظر دانشكده بالمانع استدانشجوي رشتهطاهر حاجي پورم       خان/احتراماً تغيير رشته آقاي

معاون آموزشي دانشكده/ مهر و امضاء مسئول آموزش دانشكده                                                         مهر و امضاء رئيس 

**************************************************************************************

:��ر�..  ......مدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي 

:	�ر�� 
، ����م ��

����:

خــانم                                 دانشــجوي                                      /ا توجــه مــوارد فــوق خواهشــمند اســت دســتور فرمائيــد در خصــوص انتقــال تــوأم بــا تغييــر رشــته آقــاي             احترامــاً، بــ 

سال تحصيلي رشته                           اين دانشگاه به رشته                  آن دانشگاه از نيمسال 

. اظهار نظر و نتيجه را جهت اقدام بعدي به اين دانشگاه اعالم نمايند 

دكتر اكبر محمدزاده 

مدير امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

��
ا���ق
��� دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان

زنجانپرستاري و ماماييدانشكده 



انتقالتغيير رشته توام با آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي در باره 

61اده م

 .باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع استدر صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته

صورت و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس در تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان :تبصره

 .رشته و انتقال، بالمانع استداشتن شرايط تغيير

62ماده 

شود و فقط دروسي از وي پذيرفته و معادل سازي ميدروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي

نيز محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروسدرصد اشتراك80دروس رشته جديد، حداقل شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بامي

 .كمتر نباشد12از 

شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور ميدروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و :1تبصره 

باشد با 12واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از صورت چنانچه ميانگين كلدر اين. مانداحتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي ميبدون

 .شودعنوان يك نيمسال مشروطي، براي دانشجو در رشته جديد منظور ميتصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعاً به

ندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذرادر صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده :2تبصره 

 .شودمجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نميدر طول مدت

63ماده 

پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل هفته6متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل 

 .د تسليم نمايدتحصيل خو

64ماده 

حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد،

شودشده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميواحد پذيرفته20ازاي هر 



دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان
درخواست تغيير رشته توأم با انتقال

**************************************************************************************

آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي زنجانمسئول محترم 

سالم عليكم ،

8813480017با شماره دانشجويي             كارشناسيمقطع      هوشبريدانشجوي رشته   سهيال صادقي اشلقياحتراماً، اينجانب 

گذرانده ام ، 9/16واحد درسي را با ميانگين كل  12كه تا كنون تعداد    1منطقهسهميه قبولي  88سال تحصيلي       اولورودي نيمسال  

. مي باشميعالمه طباطبايدانشگاه  مديريت بازرگانيمتقاضي تغيير رشته به رشته   

: كدپستي پائين زنگ سوم از 3پالك–تهران،ميدان معلم كوچه آشتياني :   آدرس دقيق محل سكونت 

09126369038و09122052704:شماره تلفن همراه 021-66220809:     شماره تلفن و كد شهرستان 

امضاء دانشجو         

**************************************************************************************

با درخواست نامبرده موافقت نمي شودبا درخواست نامبرده موافقت مي شود   

امضاء و نام ونام خانوادگي مدير گروهامضاء و نام و نام خانوادگي استاد راهنما                                    

**************************************************************************************

::::شمارهشمارهشمارهشمارهمدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي زنجان     

::::تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 

::::پيوستپيوستپيوستپيوستسالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،

.بر  اساس ضوابط مربوطه از نظر دانشكده بالمانع استمقطع  دانشجوي رشته خانم       /احتراماً تغيير رشته آقاي

معاون آموزشي دانشكده / مهر و امضاء مسئول آموزش دانشكده                                                         مهر و امضاء رئيس 

**************************************************************************************

:��ر�..  ......مدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي 

:	�ر�� 
��، ��م ��

����:

خــانم                                 دانشــجوي                                      /آقــاي احترامــاً، بــا توجــه مــوارد فــوق خواهشــمند اســت دســتور فرمائيــد در خصــوص انتقــال تــوأم بــا تغييــر رشــته             

سال تحصيلي رشته                           اين دانشگاه به رشته                  آن دانشگاه از نيمسال 

. اظهار نظر و نتيجه را جهت اقدام بعدي به اين دانشگاه اعالم نمايند 

دكتر اكبر محمدزاده 

مدير امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

��
ا���ق
���

نجاندانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان ز

زنجانپرستاري و ماماييدانشكده 



تغيير رشته توام با انتقالآئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي در باره 

61اده م

 .باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع استشرايط تغيير رشتهدر صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين

و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان :تبصره

 .رشته و انتقال، بالمانع استداشتن شرايط تغيير

62ماده 

شود و فقط دروسي از وي پذيرفته و معادل سازي ميانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسيدروسي كه د

نيز درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس80دروس رشته جديد، حداقل شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بامي

 .كمتر نباشد12از 

شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور ميدروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و :1تبصره 

باشد با 12واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از در اين صورت چنانچه ميانگين كل. مانداحتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي ميبدون

 .شودعنوان يك نيمسال مشروطي، براي دانشجو در رشته جديد منظور ميي آموزشي دانشگاه، جمعاً بهتصميم شورا

دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده :2تبصره 

 .شوداضاي تغيير رشته او موافقت نميمجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقدر طول مدت

63ماده 

پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل هفته6متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل 

 .تحصيل خود تسليم نمايد

64ماده 

حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به كارداني تغيير رشته دهد،چنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع 

 .شودشده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميواحد پذيرفته20ازاي هر 



. 

انشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجاند
درخواست تغيير رشته توأم با انتقال

**************************************************************************************

مسئول محترم آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي زنجان

سالم عليكم ،

8813480017با شماره دانشجويي             كارشناسيمقطع      هوشبريدانشجوي رشته   سهيال صادقي اشلقيب احتراماً، اينجان

گذرانده ام ، 9/16يانگين كل  واحد درسي را با م12كه تا كنون تعداد    1منطقهسهميه قبولي  88سال تحصيلي       اولورودي نيمسال  

. مي باشميعالمه طباطبايدانشگاه  مديريت بازرگانيمتقاضي تغيير رشته به رشته   

: كدپستي از پائين زنگ سوم 3پالك–تهران،ميدان معلم كوچه آشتياني :   آدرس دقيق محل سكونت 

09126369038و09122052704:شماره تلفن همراه 021-66220809:     شماره تلفن و كد شهرستان 

امضاء دانشجو         

**************************************************************************************

مبرده موافقت نمي شودبا درخواست نامبرده موافقت مي شود                                                             با درخواست نا

امضاء و نام ونام خانوادگي مدير گروهامضاء و نام و نام خانوادگي استاد راهنما                                    

**************************************************************************************

::::شمارهشمارهشمارهشمارهمدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي زنجان     

::::تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 

::::پيوستپيوستپيوستپيوستسالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،سالم عليكم ،

.بر  اساس ضوابط مربوطه از نظر دانشكده بالمانع استمقطع  دانشجوي رشته خانم       /احتراماً تغيير رشته آقاي

معاون آموزشي دانشكده / مهر و امضاء مسئول آموزش دانشكده                                                         مهر و امضاء رئيس 

**************************************************************************************

:��ر�..  ......دانشگاه علوم پزشكي مدير محترم امور آموزشي و تحصيالت تكميلي

:	�ر�� 
، ����م ��

����:

خــانم                                 دانشــجوي                     /احترامــاً، بــا توجــه مــوارد فــوق خواهشــمند اســت دســتور فرمائيــد در خصــوص انتقــال تــوأم بــا تغييــر رشــته آقــاي               

سال تحصيلي رشته                           اين دانشگاه به رشته                  آن دانشگاه از نيمسال 

. اظهار نظر و نتيجه را جهت اقدام بعدي به اين دانشگاه اعالم نمايند 

دكتر اكبر محمدزاده 

��
ا���ق
���

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان زنجان

زنجانپرستاري و ماماييدانشكده 



موزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاهمدير امور آ

تغيير رشته توام با انتقالآئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي در باره 

61اده م

 .باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع استدر صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته

و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان :تبصره

 .رشته و انتقال، بالمانع استداشتن شرايط تغيير

62ماده 

شود و فقط دروسي از وي پذيرفته ازي ميو معادل سدروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي

نيز درصد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس80دروس رشته جديد، حداقل شود كه به تشخيص گروه آموزشي، بامي

 .كمتر نباشد12از 

شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده ن كل منظور مينمرات آنها در محاسبه ميانگيدروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و :1تبصره 

باشد با 12واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از در اين صورت چنانچه ميانگين كل. مانداحتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي ميبدون

 .شودجديد منظور ميعنوان يك نيمسال مشروطي، براي دانشجو در رشته تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعاً به

دانشجو، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده :2تبصره 

 .شودمجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نميدر طول مدت

63ماده 

پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل هفته6رخواست خود را همراه با مدارك الزم حداقل متقاضي تغيير رشته بايد د

 .تحصيل خود تسليم نمايد

64ماده 

سبه و به حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاچنانچه دانشجو از مقطع كارشناسي پيوسته به مقطع كارداني تغيير رشته دهد،

 .شودشده از دانشجو حداكثر يك نيمسال از طول مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميواحد پذيرفته20ازاي هر 




