
دستورالعمل اجرایی تغییر رشته طالب سطح سه

تغییر رشته براي هرطلبه در طول دوران تحصیل فقط یکبار و براساس شرائط مندرج :1ماده 
پذیر خواهد بود؛امکان1نامه آموزشی سطح سهدر آیین

ايتوجه به سنوات مجاز تحصیل طلبه، جهت اطمینان از امکان گذراندن واحده: تبصره 
.ضروري استدرسی مورد نیازدر رشته جدید، از سوي واحد آموزشی مربوطه، 

در رشته مبدأ و ظرفیت طالب پذیرش درخواست تغییر رشته، منوط به حفظ حدنصاب :2ماده 
باشد؛پذیرش در رشته مقصد می

ـ 20طلبه واجد شرائط موظف است؛ درخواست تغییر رشته خود را حـداکثر تـا   :3ماده  ردادخ
.اعالم نمایدواحد آموزشی به صورت کتبی به ماه هرسال

خواهـد  ن، ترتیـب اثـر داده   هایی که به هر دلیل پس از موعد مذکور ارسال شوددرخواستبه 
شد؛

طلبه درصورتی که رشته مورد نظر متقاضی در واحد آموزشی مبدأ دایر نباشد و :4ماده 
الزم است عالوه بر د، شودیگر ان شهر و یا شهربه مدرسه دیگر در هممجبور به انتقال 

باشد؛) نامه آموزشیفصل دهم آیین(نامه، داراي شرائط انتقال داشتن شرائط این آیین
که به دلیل تغییر محل سکونت و عدم وجود رشته متقاضی در شهر در صورتی:5ماده 

در قبولیرالعمل و منوط به مقصد، طلبه مجبور به تغییر رشته باشد، تغییر رشته مطابق دستو
خواهد بود؛پذیرمصاحبه علمی امکان

بایست پس از بررسی پرونده متقاضی، در صورت تطبیق هاي استانی میمدیریت:6ماده 
مصاحبه همزمان با (،نامه، نسبت به تعیین زمان مصاحبه علمیآیین532ماده شرائط با 

53؛ ماده 11آیین نامه آموزشی سطح سه ؛ فصل . 1
تواند یکبار هاي مبدأ و مقصد در صورت داشتن شرایط زیر میهاي آموزشی رشتهطلبه در طول دوران تحصیل با موافقت گروه:53ماده . 2

:تغییر رشته دهد

ی فعلی از نظر مقررات آموزشیمجاز بودن ادامه تحصیل متقاضی در رشته تحصیل) الف
وجود ظرفیت پذیرش در رشته مورد نظر متقاضی) ب
درصد واحدهاي درسی رشتۀ مبدأ؛ مگر در موارد تعطیلی یا انحالل رشته 50موفقیت در حداقل یک نیمسال تحصیلی و باقی ماندن بیش از ) ج

تحصیلی در آن مدرسه
مرکز، حسب تشخیص معاونت آموزش مرکزموفقیت در آزمون علمی کتبی یا شفاهی در ) هـ
دارا بودن شرایط اختصاصی پذیرش رشته مورد نظر) د

سهییر رشته طالب سطحدستورالعمل اجرایی تغ



بایست از زمان ابالغ تا براین اساس می(د؛ناقدام نمای)سطح سهطالب ورودي تخصصی-علمی
)روز فاصله باشد15حداقل ،زمان برگزاري مصاحبه علمی متقاضی

در مصاحبه علمی خواهد 20از12منوط به کسب حداقل امتیاز قاضی،تغییررشته مت:7ماده
.بود

مدیریت استان نتیجه ارزیابی را به صورت کتبی به واحد آموزشی مربوطه،  :8ماده 
؛کندارسال می)جهت تطبیق دروس( مدیریت تحصیالت تکمیلی بهو)جهت ابالغ به طلبه(

متقاضی موظف است؛ در موعد مقرر نسبت به پیگیري پس از موافقت با تغییر رشته،:9ماده 
صورت حق تغییر رشته ، تا پایان دوره از ل اقدام نماید، در غیر ایننام و سایر مراحامور ثبت

؛گرددوي سلب می
اي از کاربرگ مصاحبه علمی باید در پرونده متقاضی بایگانی شود؛نسخه:10ماده 
مندرج در دفترچه پذیرش  ی، بر اساس منابع مصاحبه علمی تغییر رشته تحصیل:11ماده 

1.گرددهرسال، برگزار می

از ، الزم است ھای آینده سالمنابع بھ پیوست این دستورالعمل ارسال شده است و ٩١-٩٢منابع مصاحبھ علمی سال تحصیلی . ١
.دفترچھ پذیرش استخراج شود


