
مشخص شد. بر اساس قوانین مربوطه، دانشجویانی که در حال  1401 تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشدشرایط و نحوه 

تحصیل مقطع کارشناسی ارشد می باشند، به هیچ وجه مجاز به تغییر رشته نخواهند بود. همچنین تغییر گرایش در این مقطع 

ید امکانپذیر خواهد بود. نیز امکانپذیر نمی باشد. البته در موارد نادری تغییر گرایش تحت شرایطی که در ادامه خواهیم د

 .البته بهتر است که پیش از آن دانشجویان از مزایا و معایب تغییر رشته ارشد مطلع شوند

در این مقاله با جزئیات تغییر گرایش در کارشناسی ارشد آشنا خواهیم شد و از جزئیات الزم در این باره مطلع می شویم. 

کار هستید، می توانید با تمامی بخشنامه ها و ضوابط موجود در زمینه نحوه  همچنین، چنانچه شما نیز مایل به انجام این

تغییر رشته ارشد آشنا شدیم. همچنین، به منظور طرح سواالت خود و دریافت راهنمایی الزم می توانید با کارشناسان ایران 

 .تحصیل تماس حاصل نمایید

  

  

  

  

 ذیر است؟آیا تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد امکانپ
بسیار پیش می آید که شخصی در مقطع کارشناسی رشته ایی را انتخاب کند و فارغ التحصیل شود، اما به آن عالقه ایی 

به  انتخاب رشته ارشدو   نداشته یا از انتخاب خود پشیمان شود. به همین دلیل هم شاهد هستیم که بسیاری از موارد ثبت نام

رشته های غیر مرتبط اختصاص دارد. از سوی دیگر، تعدادی نیز پس از قبولی در مقطع ارشد، به دالیل مختلفی تصمیم به 

ین دلیل هم این سوال غالبا مطرح می شود که آیا تغییر رشته در تغییر رشته را گرایش در همین مقطع را می گیرند. به هم

 مقطع کارشناسی ارشد امکانپذیر است یا خیر؟

حقیقت آن است که تا به حال منعی برای رشته های غیر مرتبط در کنکور ارشد وجود نداشت. اما در سال گذشته طرحی از 

ته ها و یا حتی همه رشته های یک گروه تحصیلی در یک سنجش و پذیرش کشور مبنی بر ممنوعیت شرکت کردن همه رش

زیر گروه تحصیلی پیشنهاد شد. اما به دلیل مخالفت ها و اعتراضات زیاد متقاضیان و برخی از سازمان های مربوطه، این 

 .مصوبه هنوز تصویب نشده و فعال اجرا نمی شود

ع از نحوه تغییر رشته این مقطع هستند باید بگوییم که در این اما در مورد دانشجویان ارشد در حال تحصیل که به دنبال اطال

مورد نیز موانع زیادی وجود دارد. به نحوی که هیچ دانشگاهی مجاز به تغییر دادن رشته دانشجویان ارشد نمی باشد. حتی 

این باره وضع شده  بر اساس قوانین، تغییر گرایش نیز در این مقطع ممنوع خواهد بود. با این وجود، یک سری شرایط در

 .است و در موارد نادر می توان با توجه به آن ها گرایش خود را تغییر داد. در ادامه به این موارد اشاره خواهیم کرد
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 .توانید به مقاله فوق مراجعه کنیدمی ثبت نام کنکور ارشدبرای اطالع از فرآیند و زمان 

  

 شرایط تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد
همانطور که ذکر شد، با وجود آنکه تغییر رشته و گرایش در مقطع ارشد به ندرت صورت می گیرد. اما در مجموع برای 

 .بر تغییر باشد، داشت شرایط زیر الزامی استمواردی که قرار 

  

 .واحد درسی در مقطع ارشد الزامی است 24ترم یعنی معادل  2گذراندن حداقل  
 معدل رشه فعلی بایستی در حد نصاب باشد 
در صورتی که پذیرش در رشته مقصد مستلزم گذراندن مصاحبه یا گزینش باشد، دانشجو می بایست در این مراحل  

 .نموده و نمره قبولی را کسب نمایدشرکت 
 هر داوطلب تنها یک بار می تواند برای تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد اقدام کند 
 .عالوه بر تغییر رشته، در صورت موافقت شورای پزشکی، امکان تغییر گرایش و انتقالی نیز وجود دارد 
 .، مجاز به تغییر گرایش نخواهد بوداگر دانشجو در کارشناسی ارشد دو ترم را مشروط شده باشد 
هیچ کدام از دانشجویان نمی توانند از دانشگاه های غیر حضوری به حضوری، و غیر دولتی به دولتی تغییر رشته  

 .دهند
 .دروسی که قبال در رشته مبدا گذرانده شده اند، با دروس مشابه رشته فعلی معادل سازی خواهند شد 
 .طلب نباید از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مقصد پایین تر باشدنمره قبولی آزمون ورودی داو 
 .بایستی موافقت دانشگاه مقصد جهت تغییر رشته کسب شود 
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 .باشد 12نمره دروس گذرانده شده در رشته قبلی نباید پایین تر  

  

 نحوه تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد

  

بایست در دانشگاه به صورت کتبی درخواست بدهند تا در جهت تغییر رشته می کلیه دانشجویان مقطغ کارشناسی ارشد در

 .ها به واسطه معاونت آموزشی بررسی شودنهایت درخواست آن

  

 .دروی لینک کلیک نمایی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با

  

 نحوه تغییر رشته ارشد از طریق تکمیل ظرفیت

مراحل انجام تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد معموال به صورت حضوری انجام می شود. به طوری که دانشگاه های 

سراسری و آزاد در زمان های مشخصی که معموال بهمن می باشد به داوطلبان اجازه ارائه درخواست خود را می دهند. 

البته این امر منوط به اجازه سازمان های زیربط و برخورداری از شرایط مذکور می باشد. اما به طور کلی نحوه تغییر 

 .رشته ارشد به صورت زیر می باشد

  

 دانشجو بایستی به واحد آموزش دانشکده رشته مربوطه مراجعه نماید 
 تکمیل فرم ها و ارائه آن ها به کارمندان این بخش 
 فرم مربوطه به شورای دانشجوییتحویل  

پس از انجام این امور، اگر شورای دانشجو با این تغییر موافقت نماید، دانشجو بایستی در اولین نیمسال در رشته و دانشگاه 

مورد نظر نام نویسی کند. در غری این صورت، انصراف تلقی خواهد شد و دیگر اجازه بهره مندی از تغییر رشته در مقطع 

 .را نخواهد داشت مربوطه

  

  

 .روی لینک کلیک نمایید مشاوره کنکور ارشد برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با

  

  

 طریق کارنامه سبز کارشناسی ارشدتغییر رشته از 
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سازمان سنجش هر ساله مدتی پس از اعالم نتایج نهایی کنکور ارشد، کارنامه ایی را تحت عنوان کارنامه سبز منتشر می 

ر قبولی دکند. در این کارنامه داوطلب می تواند از رشته هایی که احتمال قبولی در آن ها را داشته مطلع شود و اخرین رتبه 

 .هر کد نیز مشخص شده است

حال اگر دانشجویی قصد تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد را داشته باشد، می تواند از میان گرایش های موجود در 

کارنامه سبز خود اقدام به انتخاب نماید. گفتنی است که برخورداری از شرایط الزم برای این منظور الزامی است و بایستی 

 .ل ظرفیت شرکت کنند. اگر در این مورد نیازمند اطالعات بیشتری هستید، می توانید با کارشناسان ما ارتباط بگیریددر تکمی

  

  

 قوانین تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد برای معادل سازی دروس

رایش قبولی قصد تغییر گبرای معادل سازی دروس برای زمانی است که پس از  تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشدقوانین 

  .داشته باشید

های یک زیرا در گرایش .دهنداید، با دروس گرایش جدید تطبیق میدر این حالت دروسی را که در گرایش پیشین خود گذرانده

 .ها وجود دارد که در بسیاری از دروس با یکدیگر مشترک هستندرشته، زیر مجموعه متنوعی از رشته



روه آموزشی دانشگاه مقصد پذیرفته شود. در صورت پذیرش این دورس، نمره کسب شده آنها در معدل این دروس باید توسط گ

 .رشته انتخابی محاسبه می شود

  

  

 .های خارج از گرایش وجود نداردپس از قبولی برای رشته تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشدامکان 

  

  

 معایب تغییر رشته ارشد 

مقطع کارشناسی ارشد می تواند فرصتی دوباره در اختیار افرادی قرار دهد که به رشته قبلی خود گرچه تغییر رشته در 

عالقه ندارند اما می تواند معایبی را نیز با خود به همراه داشته باشد. اولین معایب تغییر رشته ارشد را می توان زمانی 

ه سمت آن سوق داده شود. چرا که زمان گرانبهاتر از آن دانست که فرد بدون اطالع و تحقیق در مورد رشته مورد نظر، ب

است که ما با از این شاخه به آن شاخه پریدن آن را هدر دهیم. بعالوه، در این بین هزینه هایی تلف خواهد شد که سودمند 

 .نخواهد بود

که وقتی به رشته دیگر وارد برای مثال، ممکن است هدف از تغییر رشته برای برخی افراد تنها درآمدزایی است. در حالی 

می شوند، می بینند که نه تنها در آن تخصصی ندارند، بلکه به آن نیز عالقه مند نیستند. به همین دلیل، خیلی زود از آن زده 

 .شده و نمی توانند موفق شوند

می باشد. هر چند  از دیگر معایب تغییر رشته ارشد می توان به عدم آشنایی با دروس تخصصی و مهارت های رشته مقصد

که ما از نحوه تغییر رشته فوق لیسانس مطلع باشیم، اگر نتوانیم رزومه قوی و دانش باالیی به دست آوریم، نمی توان در 

 .آینده چندان امیدوار به دستیابی اهداف مورد نظرمان باشیم

  

  

  



 

  

  

  

 .هستید، روی لینک کلیک نمایید های آموزش محور کارشناسی ارشدرشتهاگر به دنبال 

  

  

 کارشناسی ارشد همزمان با گرفتن انتقالیتغییر رشته در مقطع 

ممکن است برخی داوطلبان همزمان با تغییر رشته مقطع کارشناسی ارشد و یا تغییر گرایش مقطع کارشناسی ارشد، اقدام به 

  .اخذ انتقالی نیز بکنند

ی در وان گفت گرفتن انتقالتبرای گرفتن همزمان انتقالی با تغییر رشته هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما به صورت کلی می

  .های روزانه استتر از دانشگاههای شهریه پرداز بسیار آساندانشگاه

 .در دوره روزانه تنها امکان انتقال افراد از دوره روزانه به شبانه وجود دارد و به صورت برعکس امکان پذیر نیست

که دانشگاه مبدا و مقصد و یا دانشکده مبدا و مقصد با این ای که در گرفتن انتقالی وجود دارد نیز این است مهمترین نکته

 .موضوع مؤافق باشند
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 .روی لینک کلیک نمایید زادانتخاب رشته ارشد دانشگاه آبرای کسب اطالعات کاربردی در رابطه 

  

  

 نکات نهایی تغییر گرایش در کارشناسی ارشد پس از قبولی

زیرا هم تجربه  .تواند بر روی آینده شغلی و تحصیلی شما بسیار تاثیر گذار باشدتغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد می

ودتان، نقاط قوت و ضعف و بسیاری موارد دیگر اید و هم نسبت به دوره کارشناسی شناخت بهتری از خبیشتری پیدا کرده

 .دارید

ین توانند با دید بازتری به ااند و میدر دوره کارشناسی ارشد حتی بسیاری از داوطلبان با بازار کار نیز آشنایی پیدا کرده

 .دوره وارد شوند

 کنید رشته کارشناسی خود را به اندازه کافیمیتوانیم به شما بگوییم که اگر احساس به همین دلیل، در پاسخ به این سؤال می

هر فردی تنها یک بار فرصت تغییر رشته  .دست ندارید و یا به دنبال بازار کار بهتری هستید، حتماً به تغییر رشته فکر کنید

  .و گرایش را دارد. پس قبل از گرفتن تصمیم نهایی بهتر است حتماً تمامی جوانب را سنجیده باشید

بسیاری از  .ها عالقه استترین آنار کار و شرایط شغلی مالک نیست و باید تمامی جوانب را در نظر بگیرید که مهمتنها باز

داوطلبان در مورد تعداد واحد دروس، ضرائب، واحدهای عملی هر رشته و غیره اطالعات کافی ندارند. به همین دلیل پیشنهاد 

 .ود حتما از مشاوران کمک بگیریدکنیم حتماً قبل از گرفتن تصمیم نهایی خمی

  

 .کلیک کنید سامانه انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزادبرای کسب اطالعات بیشتر نسبت به 

  

 اخبار پیرامون تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد

 کند؟تغییر می ۱۴۰۱کنکور کارشناسی ارشد در سال  

 .شودهمیشه برگزار می بدون تغییر و براساس روال 1401رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کنکور ارشد 

 کندوزارت علوم با ممنوعیت تغییر رشته در کارشناسی ارشد برای جویندگان علم سنگ اندازی می 

های دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گلستان، تصمیم شورای سنجش و پذیرش وزارت علوم براساس گفته

در امور آموزشی به جای تسهیل دادن پیش پای محصالن سنگ  براساس ممنوعیت تغییر رشته در کارشناسی ارشد به اینکه

 .کنداندازی می

های دانشجویی در پاسخ به مصوبه ممنوعیت تغییر رشته چه واکنشی نشان دادند؟ / از تحجر نمایندگان اتحادیه 

 گذاری تا زیر سوال رفتن کنکور ارشدوزارت علوم در سیاست

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


که از  کنند. براساس مصوبه جدیدانشجویان در مقطع ارشد تصمیم به تغییر رشته میبا در نظر گرفتن این موضوع که اکثر د

 .سوی شورای سنجش و پذیرش کشور اخیر منتش شده نقشه برخی از داوطلبین را نقشه برآب کرده است

 سردرگمی داوطلبان کارشناسی ارشد برای تغییر رشته 

دهند. در چند روز گذشته تصمیمی نتخاب رشته و کنکور انجام میبه دلیل اشتباهات متعددی که دانشجویانی در زمان ا

 .عجیب از سوی وزارت علوم و تحقیقات گرفته شد که با اعتراض بسیاری از داوطلبان کنکور روبرو شد

 .های غیرمرتبط غیرممکن اعالم شده استدر رشته 1401براساس مصوبه شورا، پذیرش داوطلبان در کنکور ارشد از سال 

  

 .ربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه کلیک کنیدکا

  

 خالصه مطلب

تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد موضوع مورد بحث ما در این مطلب بوده است. بسیاری از داوطلبان کنکور کارشناسی 

به تغییر رشته و گرایش ارشد به دلیل عدم دقت کافی در هنگام انتخاب رشته و یا به وجود آمدن شرایطی خاص تصمیم 

  .گیرندمی

با این حال سواالت بسیاری در این باره برای متقاضیان به وجود می آید که نیازمند کسب اطالع از مراجعی است که با قوانین 

شب از طریق شماره های درج شده  12صبح الی  8به روز و جدید آگاهند. همکاران ما در تمامی روزهای هفته از ساعت 

  .ول زیر پاسخگوی سواالت شما می باشنددر جد
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