
، مسافت زیاد دانشگاه تا شهر گاهی برخی از دانشجویان در حال تحصیل به علت عدم عالقه به رشته قبولی خود

کنند و برخی دیگر این شرایط را تحمل سکونت و یا به دالیل مختلف دیگر به انصراف از دانشگاه خود فکر می

 کرده و به تغییر رشته در مقاطع باالتر امیدوار هستند. اما مسئله مهمی که ذهن این افراد را درگیر می کند

است. برای این کار حتماً باید به شرایط و قوانین دانشگاه محل  محرومیتانصراف از دانشگاه روزانه بدون 

همچون  تحصیل توجه کرد زیرا اگر دانشجویی بدون شناخت این قوانین از دانشگاه خود انصراف دهد با مشکالتی

شد و عدم حق بازگشت به تحصیل و ادامه تحصیل در رشته پیشین و از بین رفتن معافیت سربازی مواجه خواهد 

موظف است با توجه به مقطع و نوع دانشگاه خود جریمه انصراف از دانشگاه محل تحصیلش را پرداخت نماید. 

بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکالت در این مقاله به بررسی قوانین و شرایط انصراف از دانشگاه روزانه 

 .کنیممطرح میرا  ۱۴۰۱ سال در آن بخشنامه  بدون محرومیت می پردازیم و

 شرایط انصراف از دانشگاه روزانه بدون محرومیت و شرکت مجدد در آزمون سراسری دوره روزانه

کند که در انصراف از تحصیل و شرکت مجدد در آزمون سراسری دوره روزانه از قوانین و شرایط خاصی پیروی می

 .صورت عدم توجه به آنها مشکالت فراوان ایجاد خواهد شد

 لشرط او

دانشجویان پذیرفته شده در دوره های روزانه که قصد ترک تحصیل و شرکت دوباره در کنکور سراسری دارند باید 

پس از ورود به دانشگاه، حداقل یک سال کامل را سپری کنند و پس از ثبت نمرات ترم دوم و شروع ترم سوم، 

حل انصراف را طی نمایند. در این صورت هماهنگی های الزم را با دانشگاه محل تحصیل خود انجام دهند و مرا

 .بعد از اتمام مراحل انصراف حضور این افراد در آزمون سال بعد برای دانشگاه های روزانه و غیر روزانه بالمانع است

 اطالعیه 

اگر دانشجو درحین تحصیل ترم اول یا دوم از دانشگاه انصراف دهد و در آزمون سراسری شرکت کند حق  

 .ته های روزانه را نخواهد داشتانتخاب کد رش
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 [caption/]عدم محرومیت تحصیلی انصراف از دانشگاه

 ومشرط د

افرادی که مشمول خدمت دوره ضرورت هستند در تمام دوران تحصیلی خود فقط یکبار می توانند از تحصیل 

 .انصراف داده و در کنکور همان مقطع مجدداً شرکت نمایند

 شرط سوم

چنانچه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دوره روزانه پذیرش شوند به مدت یک سال مجاز به 

 .آزمون ورودی این دو مقطع تحصیلی نمی باشندشرکت در 

 شرط چهارم

داوطلبان پذیرفته شده در دوره های شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد، پردیس خودگردان یا مجازی، مجاز به 

 .شرکت در آزمون سراسری سال بعد هستند

  شرط پنجم



آزمون تحصیلی باید انصراف خود را از دانشگاه  دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای شرکت در هر نوع

 .محل تحصیلشان قطعی کنند و پس از آن اقدام نمایند

  شرط ششم

دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه های روزانه در صورت ثبت نام یا عدم ثبت نام از شرکت در آزمون دوره روزانه 

 .سال بعد محروم خواهند شد

  شرط هفتم

ه های روزانه که به فکر انصراف از دانشگاه هستند می بایست قبل از ثبت نام در کنکور سراسری دانشجویان دانشگا

 .انصراف خود را از محل تحصیل قطعی نمایند تا در صورت قبولی در آزمون دچار مشکل نشوند

 محرومیت از کنکور برای پذیرفته شدگان دوره روزانه دانشگاه ها

چنانچه داوطلبی در دانشگاه روزانه قبول شود اما قصد انصراف از آن را داشته باشد در صورتی که از دانشگاه محل 

تحصیل خود انصراف دهد مجاز به شرکت در آزمون سراسری سال آینده خواهد بود اما نکته قابل توجه اینکه این 

برای آنکه  .رشته های دوره غیر روزانه را انتخاب کندشود و فقط میتواند های روزانه محروم میداوطلب از دوره

های روزانه محروم نشوند و پس از انصراف از دانشگاه محل تحصیل خود بتوانند دوباره داوطلبان از شرکت در دوره

در کنکور شرکت کرده و دوره های روزانه را نیز انتخاب کنند می بایست شرایطی را رعایت کنند که در ادامه بیان 

 .خواهیم کرد
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 [caption/]انصراف بدون محرومیت تحصیلی

 ون محرومیت شرکت مجدد در کنکور سراسری کارشناسیشرایط انصراف از دانشگاه روزانه بد

اگر دانشجویان روزانه بخواهند مجدداً در آزمون سراسری شرکت نمایند می بایست قبل از ثبت نام در آزمون از 

دانشگاه محل تحصیل خود به طور کامل انصراف دهند و انصراف آنها به تایید دانشگاه رسیده و قطعی تلقی شود. 

یان مشغول به تحصیل در دوره های غیر روزانه نیازی به رعایت شرط فوق ندارند و پس از قبولی در اما دانشجو

 .رشته یا دانشگاه جدید میتوانند از دانشگاه فعلی خود انصراف داده و ثبت نام جدید خود را انجام دهند

 انصراف از دانشگاه روزانه و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

انشجویان در حال تحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در صورت شرکت در آزمون سراسری کارشناسی د

ارشد الزم است نهایتاً قبل از پایان یافتن مهلت ثبت نام این آزمون از دانشگاه محل تحصیل خود انصراف قطعی 

پذیرش قرار نمی گیرند و قبولی آنها دهند چرا که در صورت عدم انجام این کار و قبولی در آزمون سراسری مورد 

 .باطل می گردد

 



  اطالعیه

از قوانین خاصی تبعیت می کند که باید حتما به آنها توجه  انصراف از دانشگاه روزانه بدون محرومیت

 .کنید

  

 انصراف از دانشگاه های روزانه و شرکت در کنکور دکتری دانشگاه سراسری

اگر دانشجوی مشغول به تحصیل در مقطع دکتری شرایط ثبت نام شرکت در کنکور دکتری دانشگاه سراسری را 

داشته باشد و بخواهد در آزمون سال جاری شرکت کند می بایست قبل از اتمام مهلت ثبت نام این آزمون از 

 .در آزمون نخواهد بوددانشگاه محل تحصیل خود انصراف قطعی دهد و در غیر اینصورت مجاز به شرکت 

 جریمه انصراف از دانشگاه

دهند می بایست جریمه بپردازند که میزان پرداخت دانشجویانی که از دانشگاه محل تحصیل خود انصراف می

جریمه در هر دانشگاه و مقطع تحصیلی متفاوت است. برای مثال اگر دانشجویی از دانشگاه آزاد انصراف دهد و در 

بایست برابر تعداد نیمسال های ثبت نام شده خود نصف شهریه پایه را شد ناپیوسته باشد میمقطع کارشناسی ار

پرداخت کند اما میزان جریمه برای مقطع دکتری حرفه ای گروه پزشکی، کل شهریه پایه ترم های باقی مانده 

هر مقطع تحصیلی تغییر  همانطور که مشاهده کردید میزان جریمه با توجه به نیمسال های ثبت نام شده در .است

ها موظف البته این میزان به دانشگاه محل تحصیل نیز بستگی دارد و دانشجویان انصرافی در تمام دانشگاه .می کند

به پرداخت جریمه می باشند. معموالً در دانشگاه های شبانه، پیام نور و غیرانتفاعی یک و نیم برابر شهریه ثابت 

های علمی کاربردی یک شهریه ثابت و در پردیس های خودگردان شهریه ثابت  دریافت می شود و در دانشگاه

 .تمام ترم های باقیمانده می بایست پرداخت گردد

  

 .کلیک کنید انصراف از دانشگاه دولتی و شهریه پرداز برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c/
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 [caption/]انصراف از دانشگاه

 شرایط معافیت پرداخت جریمه از دانشگاه انصراف داده شده

با توجه به مطالب فوق انصراف دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل خود با پرداخت جریمه همراه خواهد بود اما 

نشگاه آزاد بدون فوت وقت قصد ادامه تحصیل در در صورتی که دانشجوی انصرافی دانشگاه دولتی روزانه یا دا

دانشگاه خود را داشته باشد از پرداخت جریمه انصراف معاف خواهد شد. البته دانشجویان دانشگاه های علمی 

کاربردی در صورتی که شهریه ترم های گذشته خود را به طور کامل تسویه کرده باشند و پیش از شروع ترم جدید 

 .ن را اعالم نمایند معاف از پرداخت جریمه انصراف خواهند بوددرخواست انصراف شا

 .کلیک کنید انصراف از دانشگاه و سربازی برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

 مقررات سازمان نظام وظیفه برای دانشجویان انصرافی

سال سن دارند می توانند دو مرتبه از دانشگاه خود انصراف دهند.  ۱۸طبق مقررات این سازمان آقایانی که بیش از  

یاد آوری میکنیم  .ف اول خود مجاز به ادامه تحصیل هستندنکته قابل توجه اینکه این افراد تنها در زمان انصرا

چنانچه  .انصراف از تحصیل و بهره مندی از معافیت تحصیلی در مقطع دیپلم تا دکتری تنها یک بار مجاز می باشد

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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این افراد برای دومین بار انصراف دهند تا یک سال فرصت دارند خود را به سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی 

ند. البته افرادی که به هر دلیل معاف از سربازی بوده یا کارت پایان خدمت داشته باشند مجاز به شرکت در نمای

 .کنکور و ادامه تحصیل خواهند بود و در غیر اینصورت مشمول غیبت خواهند شد

 .کلیک کنید راهنما اخذ معافیت سربازی برای مشاهده

نکته قابل توجه اینکه دانشجویانی که از دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شده باشند حق شرکت در کنکور 

های دارای آزمون یا بدون آزمون را نخواهند داشت و باید کارت خدمت یا سراسری و ادامه تحصیل در رشته 

 .معافیت دائم خود را دریافت نموده و پس از آن برای تحصیل اقدام کنند

 اطالعیه

پذیرفته شدگان دوره های روزانه که قصد ترک تحصیل و شرکت مجدد در کنکور سراسری را دارند، نباید از 

 .سوی سازمان نظام وظیفه هیچ گونه منع قانونی داشته یا مشمول غیبت سربازی باشند

 شرایط انصراف از دانشگاه های غیر روزانه

انه، غیرانتفاعی، علمی کاربردی و یا پیام نور هیچگونه انصراف از دانشگاه های آزاد، خودگردان، سراسری شب

محرومیتی برای دانشجو به وجود نمی آورد. عالوه بر این انصراف از دانشگاه های غیر روزانه محدودیت زمانی 

توانند دهند مینخواهد داشت و افرادی که از تحصیل در دانشگاه های نامبرده یا رشته تحصیلی خود انصراف می

قبولی در رشته یا دانشگاه جدید از دانشگاه قبلی خود انصراف داده و ثبت نام تازه ی خود را انجام دهند.  پس از

 .البته آقایان باید قوانین نظام وظیفه را در نظر داشته باشند و مطابق آن عمل کنند

 نتیجه گیری

نه ی رشته یا دانشگاهی است که به های روزانگرانی بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری پذیرفته شدن در دوره

آن عالقه ندارند و فکر می کنند مجبور به ادامه تحصیل در رشته یا دانشگاه پذیرفته شده خود هستند در صورتی 

اجازه انصراف و ادامه تحصیل پیدا  انصراف از دانشگاه روزانه بدون محرومیت که با رعایت قوانین و شرایط

 .خواهند کرد

ه بررسی قوانین و شرایط انصراف از دانشگاه روزانه بدون محرومیت پرداختیم و این موارد را به طور در این مقاله ب

اگر دانشجویان روزانه بخواهند مجدداً در آزمون سراسری شرکت نمایند، می بایست  کامل شرح دادیم و دانستیم

اف دهند و انصراف آنها پس از تاییدیه قبل از ثبت نام در آزمون از دانشگاه محل تحصیل خود به طور کامل انصر

دانشگاه، قطعی تلقی شود. اما دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره های غیر روزانه نیازی به رعایت شرط ذکر 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


شده ندارند و پس از قبولی در رشته یا دانشگاه جدید میتوانند از دانشگاه فعلی خود انصراف داده و ثبت نام جدید 

 .دخود را انجام دهن

همچنین انصراف دانشجویان از دانشگاه محل تحصیل بسته به مقطع و نوع دانشگاه شامل پرداخت جریمه خواهد 

بود اما در صورتی که دانشجوی انصرافی دانشگاه های دولتی روزانه یا دانشگاههای آزاد بدون فوت وقت قصد ادامه 

راف معاف خواهد شد البته دانشجویان دانشگاه های تحصیل در دانشگاه خود را داشته باشد از پرداخت جریمه انص

علمی کاربردی در صورتی که شهریه ترم های گذشته خود را به طور کامل تسویه کرده باشند و پیش از شروع 

 .ترم جدید درخواست انصراف شان را اعالم نمایند نیز از پرداخت جریمه انصراف معاف می گردند

ی برای بار دوم از دانشگاه انصراف دهد می بایست ظرف مدت زمان یکسال خود نکته مهم اینکه چنانچه دانشجوی

را به نظام وظیفه عمومی معرفی نماید تا مشمول غیبت سربازی نشود. البته افرادی که کارت پایان خدمت خود 

 .دهندرا دریافت کرده اند یا معاف از سربازی می باشند می توانند در کنکور شرکت کنند و ادامه تحصیل 
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