ودورشتهای 1

آييننامهتغييررشته،انتقال،

ماده .1كليات
درخَاست اًتقبل ،تغ٘٘ز رضتِٗ ،ب تحص٘ل دٍرضتِإ ،اثتدا در آهَسش کل داًطگبُ ثزرسٖ ٍ در صَرت احزاس ضزاٗط اٍلِ٘ ثِ آهَسش
داًطکدُ ارجبع هٖضَد .کو٘تٔ آهَسش داًطکدُ ثز اسبس ظزف٘ت داًطکدُ ،رتجٔ هتقبضٖ در کٌکَر سزاسزٕ ٍ ،عولکزد تحص٘لٖ
ٍٕ ثِ ٍٗژُ در درٍس داًطکدُ ثب درخَاست تعدادٕ اس هتقبض٘بى هَافقت هٖکٌد .اٗي آٗ٘يًبهِ ثِ تج٘٘ي حداقل ضزاٗط السم ثزإ
ثزرسٖ اٗي درخَاستّب در کو٘تٔ آهَسش داًطکدٓ هٌْدسٖ عوزاى هٖپزداسد.

ماده .2تغييررشتهوياانتقال 
بندأ .در صَرت عدماحراز رتبة قجَلٖ کٌکَر  ،درخَاست تغ٘٘ز رضتِٗ ٍ ،ب اًتقبل دانشجوياندانشگاهصنعتیشريف در
دٍ هزحلِ :اٍل تغ٘٘ز رضتٔ هطزط ٍ ،دٍم تغ٘٘ز رضتٔ قطعٖ ،ثِ ًحَ سٗز ثزرسٖ هٖضَد.
 )1تغ٘٘ز رضتٔ هطزٍط ،هستلشم گذراًدى ٍ 30احد ضبهل ٍ 20احد اختصبصٖ /پبِٗ در داًطکدٓ هجداء ٍ ،کست هعدل کل
ثبالتز اس  16/5است.
 )2تغ٘٘ز رضتٔ قطعٖ ،هستلشم گذراًدى ٍ 30احد ضبهل ٍ 24احد اختصبصٖ /پبِٗ طٖ دٍ ً٘نسبل هْ٘وبًٖ در داًطکدُ
هٌْدسٖ عوزاى است ،کِ دستکن ٍ 18احد آى سٗز ًظز هعبٍى آهَسضٖ داًطکدُ اس درٍس اختصبصٖ عوزاى ،2اخذ
ضدُ ٍ هعدل درٍس اختصبصٖ /پبِٗ ثبالتز اس  16است.
سايردانشگاهها در دٍ هزحلِ:

بندب .در صَرت عدماحراز رتبة قجَلٖ کٌکَر ،درخَاست تغ٘٘ز رضتِٗ ٍ ،ب اًتقبل داًطجَٗبى
اٍل تغ٘٘ز رضتٔ هطزط ٍ ،دٍم تغ٘٘ز رضتٔ قطعٖ ،ثِ ًحَ سٗز ثزرسٖ هٖضَد.
 )1تغ٘٘ز رضتِ ٗب اًتقبل هطزٍط هستلشم دارا ثَدى ضزاٗط هبدٓ  39آئ٘يًبهِ ٍسارت علَم ،گذراًدى ٍ 30احد ضبهل 20
ٍاحد اختصبصٖ /پبِٗ در داًطکدٓ هجداء ثب هعدل ثبالتز اس  17در درٍس اختصبصٖ /پبِٗ ٍ ،رتجِإ ثْتز اس  1/25رتجِ
کٌکَر آخزٗي فزد قجَلٖ در رضتٔ هٌْدسٖ عوزاى داًطگبُ صٌعتٖ ضزٗف در سْو٘ٔ هتقبضٖ است.
 )2تغ٘٘ز رضتِ ٗب اًتقبل قطعٖ هستلشم گذراًدى ٍ 30احد ضبهل ٍ 24احد اختصبصٖ /پبِٗ طٖ دٍ ً٘نسبل هْ٘وبًٖ در
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داًطگبُ صٌعتٖ ضزٗف است ،کِ دستکن ٍ 18احد آى سٗز ًظز هعبٍى آهَسضٖ داًطکدُ اس درٍس اختصبصٖ عوزاى
اخذ ضدُ ٍ ،هعدل درٍس اختصبصٖ /پبِٗ ثبالتز اس  17است.

بندج .در صَرت احراز رتبة قجَلٖ کٌکَر  ،درخَاست تغ٘٘ز رضتِٗ ٍ ،ب اًتقبل داًطجَ در ٗک هزحلِ (تغ٘٘ز رضتٔ قطعٖ) ثزرسٖ
هٖضَد.
 )1داًطجَٗبى داًطگبُ صٌعتٖ ضزٗف کِ حبٗش رتجِ سٗز  500کطَرٕ ّستٌد ،تب پبٗبى سبل اٍل تحص٘ل خَد هٖتَاًٌد
ثدٍى پ٘ص ضزط گذراًدى ٍاحد ٍ تٌْب ثب ارائِ ّدفًبهِ ٍ سَاثق آهَسضٖ ،درخَاست تغ٘٘ز رضتِ دٌّد.
 )2داًطجَٗبى داًطگبُ صٌعتٖ ضزٗف ،هلشم ثِ گذراًدى ٍ 20احد اختصبصٖ /پبِٗ در داًطکدٓ هجداء طٖ دٍ ً٘نسبلٍ ،
کست هعدل ثبالتز اس  15در کلِ٘ درٍس اختصبصٖ /پبِٗ ّستٌد.
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هصَة کو٘تٔ آهَسش داًطکدٓ هٌْدسٖ عوزاى ،داًطگبُ صٌعتٖ ضزٗف ،هَرخ 1395/09/17
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اٗي درٍس تزج٘حبً ضبهل استبت٘ک ،دٌٗبه٘ک ،هکبً٘ک جبهدات  ،1تئَرٕ سبسُ  ،1هکبً٘ک س٘بالت ثبضد .ضزط پ٘صً٘بسٕ استبت٘ک ثزإ دٌٗبه٘ک ،استبت٘ک ثزإ هکبً٘ک
س٘بالت ٍ ،هکبً٘ک جبهدات  1ثزإ تئَرٕ سبسُ  1ثزإ اٗي داًطجَٗبى ثِ ّوٌ٘بسٕ تجدٗل هٖضَد.

 )3داًطجَٗبى سبٗز داًطگبُّب ،هلشم ثِ گذراًدى ٍ 20احد اختصبصٖ /پبِٗ طٖ دٍ ً٘نسبل هْ٘وبًٖ در داًطگبُ صٌعتٖ
ضزٗف ٍ ،کست هعدل ثبالتز اس  16در کلِ٘ درٍس اختصبصٖ /پبِٗ ّستٌد.

تحصيلدورشتهای

ماده.3
بندأ .تحص٘ل ّوشهبى داًطجَٗبى سبٗز داًطکدُّبٕ داًطگبُ صٌعتٖ ضزٗف کِ هتقبضٖ تحص٘ل در رضتٔ هٌْدسٖ عوزاى ثِ
عٌَاى رضتٔ دٍم ّستٌد ،در دٍ هزحلٔ هطزٍط ٍ قطعٖ ثزرسٖ هٖضَد.
بندب .تحص٘ل ّوشهبى ثِ صَرت هطزٍط ،هستلشم گذراًدى ٍ 36احد ضبهل ٍ 28احد اختصبصٖ /پبِٗ در داًطکدُ هجداء ٍ ،کست
هعدل درٍس اختصبصٖ /پبِٗ ثبالتز اس  17است.
بندج .تحص٘ل ّوشهبى ثِ صَرت قطعٖ ،هستلشم گذراًدى ٍ 40احد طٖ دٍ ً٘نسبل ،ضبهل ٍ 34احد اختصبصٖ /پبِٗ است ،کِ
دستکن ٍ 20احد آى سٗز ًظز هعبٍى آهَسضٖ داًطکدُ اس درٍس اختصبصٖ عوزاى 3اخذ ضدُ ٍ ،هعدل درٍس اختصبصٖ/
پبِٗ ثبالتز اس  17است.
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اٗي درٍس تزج٘حبً ضبهل استبت٘ک ،دٌٗبه٘ک ،هکبً٘ک جبهدات  ،1تئَرٕ سبسُ  ،1هکبً٘ک س٘بالت ثبضد .ضزط پ٘صً٘بسٕ استبت٘ک ثزإ دٌٗبه٘ک ،استبت٘ک ثزإ هکبً٘ک
س٘بالت ٍ ،هکبً٘ک جبهدات  1ثزإ تئَرٕ سبسُ  1ثزإ اٗي داًطجَٗبى ثِ ّوٌ٘بسٕ تجدٗل هٖضَد.

