
  ی رشته ها یبرا رستانی رشته دب  ریی ### نحوه تغ ل ی تحص رانی رشته ها | ا ی+ نحوه ورود به تمام رستانی رشته دب  ریی تغ طی شرا

 ی نظر

  عالقه خوددر رشته مورد تا وباره ای می دهد فرصت دسطه دانش آموزان مقطع دوم متورشته دبیرستان به اطالع از شرایط تغییر 

  ا ورود به آن متوجه می ن تصور خاصی از یک رشته تحصیلی داشته باشند و ب ی آید برخی از دانش آموزاتحصیل کنند. گاهی پیش م

 با آنچه انتظارش را داشته اند متفاوت است. هوای رشته مورد نظرشان شوند که حال و 

ه دنبال پاسخ سواالتی  یم. اگر ب ه ا رود به تمامی رشته ها پرداخت و نحوه وشته دبیرستان ن در این مقاله به بررسی شرایط تغییر ربنابرای

ر دبیرستان در رشته های نظری با چه شرایطی  ته دبیرستان چه زمانی است؟( و ) تغییر رشته دش) زمان مناسب برای تغییر رمانند 

ت. در صورت نیاز به دریافت مشاوره و دریافت اطالعات تکمیلی با مشاوران ایران  همراه است؟( این مقاله برای شما آماده شده اس 

 اشید. ارتباط ب حصیل در ت 

 

 شرایط تغییر رشته دبیرستان

  هکنید که در ادامه مطلب ب شته مرتبط با رشته مورد نظر خود شرکت  آزمون تغییر رم است در زبرای تغییر رشته در پایه دهم ال

حانات خرداد یا  روز پیش از امت  15حداکثر تا  شته  تصمیم قطعی خود را برای تغییر راست بهتر در ابتدا  خواهیم پرداخت. بررسی آن  

 کنید.  غییر رشته اقدامو برای ت شهریور پایه دهم بگیرید 

مراحل   نی از ا دی و بامی باشد   تر دهی چی پ  ی کم ازدهمی  هی آموزان پا  دانش یبرا  ررشتهیی شرکت در آزمون تغ ی برا موافقتکسب    طی شرا

 :بگذرند

 ی واحد آموزش ری مد موافقت  •

 خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان ونی سی کم موافقت  •

 خاص اداره آموزش و پرورش منطقه  ونی سی کم موافقت  •

 ل ی محل تحص ه ی خاص اداره آموزش و پرورش ناح ونی سی کم موافقت  •

 

 مراحل تغییر رشته دبیرستان 

 ماه و یا شهریور ماه پایه دهم بگیرید. خرداد امتحانات روز پیش از  15د تصمیم خود را تا حداکثر همانطور که گفته شد بای  .1

فرم را پر و   نی ا دی با تان  نی . هم شما هم والدنمایید افت ی شماره الف را در رستانی رشته دب  ریی و فرم تغ دی سناد شو  تی وارد سا .2

 . دی مشاور مدرسه بده لی و تحوده زاثر انگشت  د،ی امضا کن 
 و امضا کند.  دیی و فرم شما را تا  ردی موضوع قرار بگ نی ا انی در جر دی مدرسه با مشاور .3

آموزش و پرورش   ی کند و برا دیی فرم شما را تا رد،ی بگ می تصمنیز قادر است  ری در مدرسه نباشد، مد یلی مشاور به هردل اگر .4

 منطقه بفرستد.  
 .نماییدرا کسب آموزش و پرورش منطقه دیی تارحله بعد باید در م .5
مورد نیاز برای  دروس  ر ادامه به بررسی د. دی شو ی م ی معرف ت اشرکت در امتحان  یبرا  د،ی گذشت احل مر نی از تمام ا اگر .6

 ی پردازیم. ته می در آزمون های تغییر رشآمادگ

  نی ا ری . درغدی دهی امتحان مخودتان مدرسه  در همان مورد نظر شما را داشته باشد،  ی  واحد خودتان رشته   ای مدرسه  اگر .7

 . دی برو شود  یکه توسط آموزش و پرورش هماهنگ م یاامتحان به مدرسه  ی برا دی با صورت
  ی  رشته ست ی در ل،  ی قبول  ینمرهپس از کسب است.  ی قبول ی رشته و گرفتن نمره ریی مرحله شرکت در آزمون تغ  نی آخر .8

 . ه می شویدقرار داد دی جد

 

 تغییر رشته دبیرستانآزمون 

 داده شده است.  در جدول زیر قرار به آن ها نیاز دارید  در پایه دهم  برای آزمون تغییر رشته درس هایی را کهلیست 
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ره  ، دو فرصت در خرداد ماه و شهریو ماه دارند که باید نمذکر شده در جدول باال برای قبولی در آزمون هایدانش آموزان پایه دهم 

 ب کنند. مورد نظر را کس 

  ینمره  یقبل ی ها در رشته درس  نی . اگر در ااند مشترک  دی جد  ی شما و رشته  یقبل  ی رشته  نی ب دروس الزم به ذکر است که برخی 

مشترک   ی اضی و ر یدو رشته تجرب  نی ب  ک ی زی و ف یمی ش ،یاض ی . مثال درس ردوباره نیست آزمون به  ازی ن  گری د دی ا  گرفته یقبول

  یقبول  ی ها نمرهدرس  نی در ا ی اضی رشته ر ی دروس تخصص ای  ی اضی ر ی خرداد مثال رشته  یها  هستند. اگر شما در امتحان

 . دی شرکت کن  یشناسست ی فقط در آزمون ز دی توان ی م دی را دار ی رشته به تجرب  ریی و حاال قصد تغ دی اگرفته 

  آن هاآزمون ر قبولی دشابهی که دارند دیگر نیازی به ما به دلیل محتوای م وس ممکن است بین دو رشته مشترک نباشند ابرخی از در

اطالع از این دروس حتما با مشاوران مدرسه خود در ارتباط باشید و جزئیات را بررسی   اینباشد و تطابق می خورند. بنابراین بر

 یید. نما

 

 

 زز 1

 

 

 دبیرستان ای تغییر رشتهیط تکرار پایه تحصیلی برشرا

رشته از   ریی را ندارند. مثال تغ یلی تحص ه ی رشته دهند ، امکان تکرار پا ریی خود تغ  یلی خواهند در شاخه تحص  یکه م ی دانش آموزان 

  ی اضی ، ر یچرا که هر سه رشته انسان  ردی گ ی انجام م یلی تحص  هی و بالعکس بدون تکرار پا یبه تجرب  ی اضی از ر  ای  یبه تجرب  یانسان 

 .تندهس ی از شاخه نظر یو تجرب 



 

با   یبه فن  ی اضی رشته از ر ریی و تغ ی به تجرب  یرشته از فن  ریی ود دارد. مثال تغوج هی شاخه ، امکان تکرار پا ریی در صورت تغ اما

سناد درخواست خود را   ت ی در سا دی با دی استفاده کن  هی از امکان تکرار پا دی خواه یاگر م نی . بنابرااست انجام پذیر یلی تحص هی تکرار پا

 شود.  ی مدرسه و آموزش و پرورش منطقه بررس طتا توس دیی ثبت نما

 

 1401مجدد  پلمی د افت ی در طی شرا

کنند. اگر   افت ی در دی نظام جد پلمی بخواهند دغیره و  یلی همچون مهاجرت ، ترک تحص یلی از دانش آموزان ممکن است بنا به دال یبرخ

  یها درس  دی ، با دی کن  افتی د در شاخه کاردانش در مجد پلمی د دی خواه ی و م دی متوسطه هست  ساله  4ساله و   6  یهادوره  ل ی فارغ التحص

و زبان    ی، عرب  3، قرآن  3، اخالق   3  ین ی دروس د نی ، همچن  دی بگذارن  نیز را  یرفن ی غ یها یستگی و شا  یفن   یها ی ستگی و شا یمهارت 

 .دی پاس کن  دی را هم با 3

در آزمون   دی ، با دی کن  افتی مجدد در پلمی د دی خواه  یکاردانش م ای و   یحرفه ا  ی، فن  ی کند که از کدام شاخه نظر ینم ی فرف نکهی کل ا در

 .نمایید افت ی را در یسال دوازدهم رشته مد نظر شرکت کرده و نمره قبول   یتمام درس ها

 

 همددر پایه یازتصمیم گیری برای تغییر رشته 

در مورد بازار کار رشته مورد نظر   ادی ز ق ی به تحق ازی ن  می تصم  نی است. ا ندهی آ یزندگ ر ی انتخاب مس یبه معنا رستانی انتخاب رشته دب 

انتخاب رشته   ندی سال نهم، فرا انی دانش آموز نسبت به رشته مورد نظر دارد. در پا  یو عالقه مند ییتوانا زانی م نی دانش آموز و همچن 

 .شود یورود به مقطع متوسطه دوره دوم انجام م  یمتقاض ن دانش آموزا یبرا

کنند.   یکسب شده، اقدام به انتخاب رشته م ازاتی نمرات و امت  ای   یسطح  یسال معموال دانش آموزان صرفا بر اساس عالقمند نی ا در

خود را    ینداشته باشند و بخواهند رشته انتخاب  ت ی دانش آموزان از انتخاب رشته خود رضا نی از ا یرو احتمال دارد که بعض نی از ا

  ه ی رشته پا ریی به دوازدهم و تغ  ازدهمی  هی رشته پا ریی رشته به دو صورت تغ ریی از دانش آموزان امکان تغ وه گر نی ا یدهند. برا ریی تغ

 .وجود دارد  ازدهمی دهم به 

دهم و   ه ی اول خود را در پا یاز دروس رشته انتخاب  ی حالت، دانش آموز بخش نی در ا رای بهتر است ز ازدهمی  ه ی رشته پا ریی تغ البته

. به  خواهد بود  یشتری تر و با ثبات ب  یمنطق ازدهمی  ه ی رشته پا ریی شرکت در تغ  یبرا  یو می تصم نی خوانده است و بنابرا ازدهمی 

اقدام به   ی قطع  می تصم کی و پس از  ده ی همه جوانب کار را سنج ،یدانش آموز متقاض ازدهم،ی   هی پا ته رش ریی تغ ندی در فرا یعبارت 

از   ی ادی بودن، تعداد ز ی درون شاخه ا ل ی به دل ازدهم،ی  ه ی رشته پا ریی در تغ ی رشته خواهد کرد. از طرف ریی شرکت در امتحانات تغ

در   دی که دانش آموز با یرو تعداد امتحانات  نی خواهد بود و از ا  ترکمش دی و رشته جد یرشته فعل نی ب  ، یدروس مانند دروس عموم

 .کمتر خواهد شد اری در آنها شرکت کند بس ازدهمی  هی رشته پا ریی تغ

در کنکور   ت ی و کسب موفق  یکنکور سراسر شرکت در   یبه دوازدهم وجود فرصت مناسب برا ازدهمی  هی رشته پا ریی تغ گری د تی مز

  ، یمعموال در هنگام ثبت نام کنکور سراسر ،یاضی از دانش آموزان به خصوص دانش آموزان رشته ر ی اری است. بس یسراسر 

  ی متفاوت با رشته ا یشی رشته خودشان هستند. ثبت نام در گروه آزما یشی آزما هاز گرو  ری به غ یش ی آزما ی گروه ها یمعموال متقاض

خواهد بود   د ی از دروس رشته جد یمی مطالعه حجم عظ ازمندی و سال دوازدهم خود را گرفته است، ن   پلمی که دانش آموز در آن مدرک د

  .را از دانش آموز خواهد گرفت ی ادی کار زمان ز نی و ا

  نی متوسطه گذرانده شده و دانش آموز با ا الت ی دروس در همان زمان معمول تحص نی ، ا ازدهمی   هی پارشته  ریی که با تغ یصورت  در

 نخواهد داشت.  یقبل یدروس از ابتدا و بدون آمادگ نی خواندن ا  یبرا ی به وقت اضاف یازی خواهد داشت و ن  ی کاف ییدروس آشنا

 

 

 



 غییر رشته دبیرستانبار ت آخرین اخ

 

 دهم  هی دانش آموزان پا یلی رشته و شاخه تحص ریی نامه تغ وهی ابالغ ش

مشاور و   یرشته باشند با نظر کتب  ای شاخه  ریی تغ یدهم متقاض ه ی پا انی مشاور در پا یها ییدهم که براساس راهنما هی دانش آموزان پا

 . شوند  تی رشته دلخواه هدا  ای به شاخه  ر ی ز طی طبق شرا ازدهمی  ه ی توانند در پا ی اداره آموزش و پرورش منطقه م دیی تا

 شاخه/ رشته  ریی تغ ینمون برگ)الف( تقاضا لی ( تکمالف

)امضاء و اثر انگشت(  دیی و به تا  لی توسط دانش آموز تکم ورماه،ی شهر  ای تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد  دی نمون برگ با نی ا

 . شود   لی تحو یواحد آموزش  ری برسد و جهت اقدام الزم به مد یو  یول

 :رشته  /رشاخه یی شرکت در امتحان تغ ی دانش آموزان متقاض ی( معرف  ب

محل   دی شاخه/ رشته با ریی شهرستان به منظور شرکت دانش آموز در امتحان تغ / هی ورش منطقه/ناحاداره آموزش و پر دیی از تا پس

 .که تقاضا نموده است مشخص شود یمتناسب با رشته ا  ی امتحان و یبرگزار

 : شاخه/ رشته ریی ( شرکت دانش آموزان در امتحان تغج

و کاردانش مستلزم شرکت آنان در امتحان   ی نظر ،  ی و حرفه ا یفن   یرشته ها  ای از شاخه  ک ی شاخه/رشته دانش آموزان در هر  ریی تغ

 .باشد یدر دروس مربوط م یدهم و کسب نمره قبول هی پا یشاخه/ رشته دروس اختصاص ریی تغ

 : دی با رشته جد ی دروس رشته قبل ق ی ( تطب د

  دی دهم رشته جد هی دروس پا ماندهی شود و باق یم رفته ی شاخه/رشته دروس مربوط از دانش آموز پذ ریی تغ یالزم برا  طی از کسب شرا پس

  هی ماه پا یدر د   یرحضور ی به صورت غ ای دوازدهم و  هی پا یدوره تابستان  ای و  ازدهمی  هی پا یدر دوره تابستان  دی را ، دانش آموز با

 دوازدهم انتخاب کرده و بگذراند . 

 

 استقرار رشته مکاترونیک برای اولین بار در زنجان 

 .در زنجان خبر داد بارنی نخست  یبرا  کی کل آموزش و پرورش استان زنجان از استقرار رشته مکاترون معاون آموزش متوسطه اداره 

شده   ای مه یلی تحصآغاز سال   ی منطقه زنجان، اظهار کرد: مدارس دوره اول و دوم متوسطه برا سنا،ی وگو با ادر گفت  ی بهرام داوود

  یلی تحصسال  یمسئول ادامه داد: برا  نی ا خواهد شد.   ری هنرستان کاردانش در زنجان دا 59  دی جد یلی تحصدر سال  کهی است، به طور 

 .آموزان در نظر گرفته شده استارائه آموزش به دانش  یبرا زی ن  یاو حرفه  یهنرستان فن  29 دی جد

  یبرا توانندی پسر کل استان م یهنرجو  انی در زنجان خبر داد و گفت: متقاض بارنی نخست  یبرا  کی از استقرار رشته مکاترون  یو

و قابل   د ی جزو رشته جد کی توجه داشت که رشته مکاترون  دی نام کنند و باثبت ک ی  ه ی ناح یاری رشته در هنرستان شهر نی در ا لی تحص

 .توجه است

برنامه پنجم نسبت   انی آموزان، آن است که تا پادانش  ل ی تحص نهی وزارت آموزش و پرورش در زم  یگذارکرد: هدف  حی تصر یبهرام

  یآموزان زنجان درصد از دانش  35راستا در حال حاضر   نی باشد که در هم 50به   50  یو نظر  یآموزان در رشته فن دانش  یلی تحص

 .ابدی  شی درصد افزا نی ا می دار شکه تال کنندی م لی ها تحصدر هنرستان

است و    ری ها و کار و دانش در اغلب مناطق داشد: هنرستان ادآوری وپرورش استان زنجان، کل آموزش آموزش متوسطه اداره  معاون

 آموزان است. دانش  نی در ب  یآموزآموزش و پرورش گسترس مهارت  یگذارهدف 


