آییننامه داخلی تغییر رشته در مقطع کارشناسی
دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه صنعتی شریف
مقدمه
امکان تغییر رشتت ،،اا دد تصیتید دانشتاویان در رشت،ی مورد عالق،شان در آییننام،ی آموزشی دانشگاه پیشبینی شده است.
درخواستت تغییر رشت،ی دانشاویان ،تنها در صورت وجود دالید موج ،مبنی ار عدم عالق،ی دانشاو ا ،رشت،ی تصییلی فعلی در
حدی ک ،مانع موفقیت وی در ا ،پایان رستاندن دوره ااشتتد و د چنین وجود شتتوادد کافی مبنی ار عالق ،و توانمندی دانشتتاو در
ادام ،تصیید در رشت ،جدید ،قااد اررسی است.
از طر دیگر ،اا توج ،ا ،مالحظات و مصدودیتدای مرتبط اا ظرفیت پذیرش و تامین امکانات مناستتو و درخور آموزشتتی ،فرایند
تغییر رشتت ،در مقررات آموزشی دانشگاه ا ،عنوان موارد خا ،،و ن ،ی انتاا ارای در دانشاو ،مرر شده است .انااراین ،انتظار
میرود ک ،دانشاویان در ادو ورود ا ،دانشگاه ،اا آگادی و دقت رشت،ی تصییلی خود را انتاا نمایند.
ار این استا ،،تغییر رشتت ،در دانشتکده علوم ریاضتی اا دد کم ا ،دانشتاویان در راستتای تصیتید اهتر و در صورت حیول
اطمینان از موارد زیر ،در چارچو مقررات کلی آموزشی دانشگاه قااد اررسی و اجرا است:
الف) وجود مشکالت و دالید خارج از کنترل دانشاو در ارتباط اا انتاا و تصیید در رشت ،اول
) رفع مشکالت مرر شده در صورت تغییر رشت ،و موفقیت دانشاو در رشت ،دوم
ج) توانایی دانشکده در تامین امکانات آموزشی مناسو و درخور ارای دانشاویان

تعاریف و مواد آییننامه
تعاریف زیر ارای اختیار در این آییننام ،ا ،کار رفت،اند:
 رشته اول :رشت ،تصییلی دانشاو در دنگام ارائ ،درخواست
 رشته دوم :رشت ،تصییلی مورد نظر دانشاو ارای تغییر رشت،
 تغییر رشته عادی :درخواست تغییر رشت ،در صورتی ک ،امکان پذیرش دانشاو در رشت ،دوم در ادو ورود ا ،دانشگاه (اا
توج ،ا ،رتب ،کنکور و یا مدال المپیاددای علمی) وجود داشت ،است.
 تغییر رشته خاص :درخواست تغییر رشت ،در صورتی ک ،امکان پذیرش دانشاو در رشت ،دوم در ادو ورود ا ،دانشگاه
وجود نداشت ،است.
ماده  )۱تمامی درخواستتدای تغییر رشتت ،ا / ،از رشت،دای «ریاضیات و کارارددا» یا «علوم کامپیوتر» در دانشکده علوم ریاضی
در چارچو مقررات آموزشی دانشگاه و مفاد این آییننام ،،اا ارائ ،مستندات زیر قااد اررسی است:

 )۱ثبت و ارجاع درخواست متقاضی از طریق اداره کد آموزش دانشگاه ا ،دانشکده علوم ریاضی در زمان مقرر
 )۲تکمید و ارائ ،کارارگ پیوست ا ،این آییننام ،در دنگام ثبت درخواست
 )۳ارائ ،مستندات تکمیلی نظیر کارنام ،کنکور ،افتاارات علمی و توصی،نام،دا دنگام ثبت درخواست
 )4گوادی استتاد رادنمای رشتت ،اول دانشاو مبنی ار اینک ،اخذ دم ،در،دای رشت ،دوم در ارتباط اا اند «د» ماده ۳
این آییننام( ،در صورت استفاده از این ماده) اا تایید ایشان صورت گرفت ،است.
تبصره  )۱الزم است ک ،دالید مشرو ارائ ،شده توسط دانشاو در کارارگ حتما موارد زیر را شامد ااشد:
الف) دالید انتاا رشت ،اول در ادو ورود ا ،دانشگاه و دالید اروز مشکالت در فرایند تصیید در آن رشت ،اا
اشاره ا ،در،دای اصلی ک ،از آن رشت ،اخذ شدهاند.
) دالید انتاا رشت ،ی دوم ارای تغییر رشت ،،ارائ ،شوادد کافی ارای موفقیت در این رشت ،و اشاره ا ،عملکرد
در در،دای اصلی ک ،از رشت،ی دوم اخذ شدهاند.
تبصره  )۲فرایند اررسی درخواستدا می تواند اا ی

میاحب ،علمی اا متقاضی ک ،توسط چند تن از اساتید دانشکده

صورت میپذیرد دمراه ااشد و نتیا ،این میاحب ،علمی در تیمی گیری نهایی در مورد درخواست ،موثر خوادد اود.
ماده )۲درخواستت تغییر رشت ،عادی ااید پس از پایان نی سال دوم تصیید دانشاو و حداکثر دو ماه پیش از شروع نی سال سوم
تصیتید دانشتاو در ستامان ،آموزش دانشتگاه ثبت شده ااشد .درخواستدای عادی مستقد از شروط ماده  ۳این آییننام ،،اررسی
خوادند شد.
تبصره  )3در صتورتی ک ،دانشاوی واجد شرایط تغییر رشت ،عادی ،درخواست تغییر رشت ،خود را در موعد ذکر شده در
ماده  ۲ثبت نکرده ااشتتد ،یا در صتتورت ثبت ،درخواستتت دانشتتاو مورد موافقت قرار نگرفت ،ااشتتد ،کماکان امکان ارائ،
درخواست ارای تغییر رشت ،خا ،توسط دانشاو اا احراز شرایط ذکر شده در ماده  ۳این آییننام ،وجود خوادد داشت.
ماده  )3درخواست تغییر رشت ،خا ،اا احراز شرایط زیر قااد اررسی است:
الف) دانشاو درخواست تغییر رشت ،خود را پس از پایان نی سال چهارم تصییلی و حداکثر دو ماه پیش از شروع نی سال
پنا تصییلی در سامان ،آموزش دانشگاه ثبت کرده ااشد.
) دانشتتتاو درو ،پای ،ارنام،نویستتتی مقدماتی (یا در ،معادل آن) ،فیزی عمومی  ۱و  ،۲ریاضتتتی عمومی ۱و  ،۲و
معادالت دیفرانسید را (در صورتیک ،جزو درو ،الزامی رشت ،اول دانشاو ااشند) در نی سالدای تصییلی مورد انتظار و
طبیعی ارای اخذ این درو( ،طبق ارنام ،تصییلی رشت ،اول) گذرانده ااشد.
ج) دانشاو در دنگام درخواست تغییر رشت ،،درو ،الزم از رشت ،اول را مرااق جدول ( )۱این آییننام ،اخذ کرده ااشد.
د) دانشتاو در دنگام درخواستت تغییر رشتت ،،درو ،الزم از رشت ،دوم را مرااق جدول ( )۲این آییننام ،،اا تایید استاد
رادنمای رشت ،اول ،گذرانده ااشد.
ماده  )4دانشاویانی ک ،رشت ،اول آنها «علوم کامپیوتر» یا «ریاضیات و کارارددا» است و امکان پذیرش در رشت ،اول را ا ،صورت
عادی و ار استا ،فهرستت اعالمی ستتازمان ستناش آموزش کشتتور ا ،دانشتگاه در ادو ورود نداشتتت،اند ،اما ا ،واستر ،استتتفاده از
آییننام،دای استتفاده از شرایط خا( ،نظیر آییننام،دای تسهیالت مرتبط اا دارا اودن مدال المپیاددای علمی یا در نوع آییننام،

دیگری ک ،تغییر رشتت ،در ادو ورود را امکانپذیر میستازد) ،اا تغییر رشتت ،قبولی اعالمی توسط سازمان سناش آموزش کشور در
ادو ورود ا ،دانشگاه در رشت ،اول خود پذیرفت ،شدهاند ،مااز ا ،ارائ ،درخواست مادد تغییر رشت ،نیستند.

دروس الزم

رشته اول
ریاضیات و کارارددا

علوم کامپیوتر

سایر رشت،دا

«آنالیز ریاضی« ،»۱جبر »۱و حداقد  ۳در ،دیگر از درو ،الزامی مشترک
دانشکده ،یا درو ،تخصصی گرایشدای ریاضی نظری و ریاضی صنعتی
«ساختمان دادهدا»« ،نظری ،زااندا و اتوماتا» و حداقد  ۳در ،دیگر از درو،
الزامی مشترک دانشکده یا درو ،تخصصی رشت ،علوم کامپیوتر

حداقد  ۵در ،از درو ،تخصصی رشت،

جدول  )۱درو ،الزم از رشت ،اول ،مراوط ا ،اند «ج» ماده ۳

رشته دوم
ریاضیات و کارارددا

علوم کامپیوتر

دروس الزم
حداقد  ۲در ،از درو ،الزامی مشترک دانشکده یا درو ،تخصصی گرایشدای
ریاضی نظری و ریاضی صنعتی

حداقد  ۲در ،از درو« ،ساختمان دادهدا»« ،نظری ،زااندا و اتوماتا»،
«ارنام،نویسی پیشرفت« ،»،آنالیز الگوریت دا»« ،منرق ریاضی»

جدول  )۲درو ،الزم از رشت ،دوم ،مراوط ا ،اند «د» ماده ۳

معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی
شهریور ۱4۱۱

کارارگ درخواست تغییر رشت ،ا / ،از رشت،دای «ریاضیات کارارددا» یا «علوم کامپیوتر»
نام و نامخانوادگی  .......................................................شماره دانشاویی  .........................................سال تولد ...................................................
رشت ،اول (فعلی)  ........................................رشت ،دوم (مورد درخواست) ........................................
آیا در ادو ورود ،امکان پذیرش در رشت ،دوم را داشت،اید؟ توضیح ددید.......................................................
اا توج ،ا ،ماده  ،4آیا ارای پذیرش در رشت ،اول از سهمی ،مدالهای علمی (یا سایر موارد خا )،استفاده کردهاید؟ آیا قبال تغییر رشت ،یا تغییر
دانشگاه داشت،اید؟ اگر دری

از پاسخدا مثبت است توضیح ددید..........................................................................................................................................

سهمی ،کنکور  ...............................رتب ،کنکور در سهمی ............................ ،رتب ،کنکور در کشور ...............................
درصد ریاضی کنکور .......................................درصد فیزی

کنکور ....................................درصد شیمی کنکور.........................................

معدل درو ،تاییی و پای :،نی سال اول  .................نی سال دوم  .................نی سال سوم  .................نی سال چهارم .................

با توجه به ماده  ،۱دالیل مشروح ارائه درخواست تغییر رشته خود را ذکر کنید و به سوابق تحصیلی و مستندات تکمیلی خود نظیر
افتخارات علمی یا توصیه نامهها نیز (در صورت وجود) اشاره کنید.
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در،دای زیر را در چ ،نی سالدایی و اا چ ،نمراتی (از جمل W ،و  )Nگذراندهاید؟
ارنام،نویسی
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۱
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نمره
دفع ،اول
نی سال
نمره
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فیزی عمومی
۲

معادالت
دیفرانسید

ایناانو  ...................................................تایید میکن ک ،مصتویات این کارارگ را اا صداقت کامد پر کرده ام و چنانچ ،در در مرحل،ای خال آن
آشکار شود ،فرایند تغییر رشت ،متوقف و تغییر رشت ،ایناانو غیرممکن تلقی خوادد شد.
تاریخ ............................

ایمید..................................................:
شماره تما.......................................:،

امضا ..............................

