
 در مدارس سمپادایط تغییر رشته شر

ن را برآورده نمی کند ویا  انتظاراتشا، رشته ی تحصیلیشان گذشته مدتی از انتخاب رشتهده است که دانش آموزان پس از مار پیش آبسی 

. در این مقاله به  ، اقدام به تغییر رشته می کنندبود یا آینده ی بهتری خواهند داشتبا این تفکر که در رشته ی دیگری موفق تر خواهند 

 ی پردازیم. مپاد مبررسی شرایط تغییر رشته در مدارس س

 چگونه است؟ تغییر رشته در مدرس سمپاد  

الزم به ذکر است تغییر  جود دارد.قطع دوم متوسطه واستعداد درخشان هم مانند دیگر مدارس امکان تغییر رشته در مدر مدارس 

که بر اساس هدایت  ی انتخابی خود را رشته  نش آموز این فرصت را می دهد تا یک سال به دا.این امرست پایه دهم ممنوع ا رشته در 

  در ادامه به روند. .به هرحال در مدارس سمپاد مانند سایر مدارس این امر شدنی استداب شده است را کامال بسنجتحصیلی وی انتخ

 و چگونگی این امر می پردازیم. 

 

 1401هوشان سمپاد در سال قوانین تغییر رشته در مدارس تیز

یی را در  ابتداد یک سال ممنوعیت تغییر رشته در سال دهم است دانش آموزان موظف ان هم اشاره شد ش ترپی  مهم ترین آن ها که 

 سپس اقدام به تغییر رشته نمایند.کنند و رشته ی انتخابی خود تحصیل 

 ضروری است.   14ش بسزایی در تغییر رشته دارد و معدل باالی ل هم نقمعد

 باشد.  12 س ها نباید کمتر ازچ یک از درنمره ی هی 

 ردنظرظرفیت پذیرش داشته باشد. رسه ی موانتخابی در مدرشته ی 

 . است  ری مدارس سمپاد امکان پذ ی در امتحانات اختصاص  ی رشته مدارس سمپاد با قبول ریی تغ

 ان خود تایید شوند. ته توسط معلمط تغییر رشنظر دارا بودن شرای دانش آموزان باید از 

مدیر مدرسه دریافت  بی یه کت تایید، باید دارس سمپادمی در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و اشتغال به تحصیل درعالوه بر قبول

 کنند.

 1401در سال  زهوشانی رشته در مدارس ت  ریی راحل تغم

 

اقدام   ازدهمی دلخواه خود درسال  ی به شاخه  تی رشته و هدا ریی آموزش پرورش نسبت به تغ ی اداره  دیی توانند با تا یآموزان م دانش

 .دی را دنبال کن   ری مراحل ز زهوشانی رشته در مدارس ت  ریی تغ یکنند. برا

 

 ازدهم ی شاخه در سال   ای رشته  ریی تغ ی نمونه برگ تقاضا لی تکم

آموزش پرورش منطقه، محل   یاداره   دیی شاخه:پس از تا ا ی رشته  ریی شرکت در امتحان تغ یبرا  یدانش آموزان متقاض یمعرف

 .شود ی رشته به دانش آموزان اطالع داده م ریی امتحان تغ یبرگزار

 

و   ی حرفه ا  یفن  یو حت   ینظر  ی رشته در تمام شاخه ها ریی : تغندی شاخه شرکت نما  ای رشته  ریی در امتحان تغ دی آموزان با دانش

 .باشد  یدهم م ی لی امتحان دروس سال تحص نی رشته است. منابع ا ریی در امتحان تغ ی کاردانش مستلزم قبول

 



رو   شی پ  یانتخاب  ی با دروس رشته  یقبل  یبخورد: دروس سال دهم رشته   قی با دروس سال گذشته تطب  دی با یانتخاب  ی  رشته دروس 

به   ای دوازدهم و  هی در تابستان پا ازدهم،ی  ی  هی ماند در سه فرصت گذرانده خواهد شد.در تابستان پا  یم ی خورد.آنچه که باق  یم قی تطب 

 .شوند  یدوازدهم گذرانده م سالماه   یدر د  یرحضور ی صورت غ

  ی مرتبط با رشته  ی در امتحانات مربوطه دانش آموزاد در سال دوازدهم در کالس ها ی نمرات دانش آموزان: در صورت قبول قی تطب 

 .شرکت خواهند کرد یانتخاب 

 . ردی رشته با نظر مشاور صورت گ ریی است تغ بهتر

 

 شان: تیزهورشته ئر مدارس ر مراحل ثبت درخواست تغیی 

 مراحل زیر را دنبال کنید:ن خصوص الزم است در ای  نیدثبت ک را ددرخواست خوابتدا باید غیررشته شما برای ت 

 بخش مدیریت دانش آموزان را انتخاب کنید.سپس وارد لیست دانش آموزان شوید.  : وارد سایت مدرسه شده و حله اولمر

قابل نام دانش دانش آموز کلیک کنید. به این شکل وارد  ملیات گزینه ی عمبر روی  و  نام دانش آموز را انتخاب کنیدحله ی دوم: مر

 ید. پنل تغییر رشته می شو

 لیک کنید. ز کی انتخابی دانش آموی رشته  حله ی سوم: بررومر

متقاضیان تغییر رشته در مدارس  توجه داشته باشید ید. موردنظر برای ادامه تحصیل را انتخاب کن  مدرسه ی  حله ی چهارم:مر

 را داشته باشند.  مقصددرصد از امتیاز مدرسه ی 100، باید تیزهوشان

آخر کدپیگیری ثبت نام را نزد  در  بر بروی گزینه ی تایید نهایی کلیک کنید. جم: پس از بررسی اطالعات نمایش داده شده حله ی پن مر

 خود نگه دارید. 

 

 درخواست خود را ااز مدیریت مدرسه جویا شوند. ند نتیجه ی ی توان حصیل در مدارس تیزهوشان مدانش آموزان در حال ت 

 

انتخاب درست در   کی زند،الزم است تمام جوانب  ی دانش آموزان را رقم م ی رفه اح  ی  ندهی که انتخاب رشته آ نی با توجه به ا خالصه:

  می تصم ت ی اخته شد. با توجه به حساسپرد زهوشانی رشته در مدارس ت  ریی و مراحل تغ ط ی شرا ینظر گرفته شود.در ابن مقاله به بررس

راستا کارشناسان ما همواره   نی . در ادیی مشاور با تجربه مشورت نما کی بهتر است با  یلی حصت  ی انتخاب رشته   ی  نهی در زم یری گ

 به سواالت شما هستند. ییپاسخگو ی آماده 

 

 سواالت: 

 رشته وجود دارد؟  ریی امکان تغ  زهوشانی در مدارس ت  ای آ 

 .وجود دارد  ازدهمی  هی امکان در پا نی ا گری مانند مدارس د بله

 

 رشته در سال دهم وجود دارد؟  ریی امکان تغ ای آ

 .دی درس بخوان  دی که در گذشته انتخاب کرده ا یسال در رشته ا   کی  د ی شما موظف ری خ

 

 شود؟  یرشته به چه صورت انجام م ریی ثبت درخواست تغ مراحل 



 .است یری گی پنل مدرسه قابل پ  قی و از طر ینترنت ی مراخل به صورت ا تمام

 

 م؟ی کن  ی ری گی را پ  زهوشان ی رشته در مدارس ت  ریی درخواست تغ جه ی نت  چگونه

 .است یر ی گی قابل پ   تی سا  قی از طر نی . عالوه بر ادیی مدرسه سوال بفرما تی ری از مد دی توان  یخصوص م نی ا در

 

 دارد؟  تی رشته اهم ریی تغ ی معدل سال قبل برا ای آ

 نباشد.  12  ری از دروس ز کی  چی ه ینمره   نی باشد. همچن  14کمتر از  دی بله معدل شما نبا


