
 

 
 

برای شرکت در آزمون ارشد یک سری  آیا میشود برای آزمون ارشد با رشته دیگری ثبت نام کنم؟
شرایط و قوانین وجود دارد. به طور مثال یک سری از قوانین مربوط به ثبت نام در کنکور ارشد با رشته 
متفاوت می شود و یک سری از قوانین دیگر نیز مربوط به شرکت با دو رشته در کنکور ارشد است. هر 

رشته کنکور ارشد توضیح داده شده است. یکی از  کدام از این موارد به تفصیل دردفترچه انتخاب
مواردی که ممکن است بسیاری از داوطلبان از آن اطالع نداشته باشند امکان ثبت نام در ارشد با 

 .رشته دیگری است که به شرط داشتن یک سری شروط امکان پذیر خواهد بود

  

 آیا میشود برای آزمون ارشد با رشته دیگری ثبت نام کنم؟

آیا میشود برای آزمون ارشد با  ین قسمت همراه ما باشید تا پاسخ سوال تان در رابطه با اینکهدر ا
بدهیم. در واقع داوطلبان عالقه مند به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد،  رشته دیگری ثبت نام کنم؟

لی خود می توانند در صورت عالقه به سایر رشته ها، بدون توجه به نوع رشته تحصیلی مدرک تحصی
در مقطع قبل، در رشته جدیدی ثبت نام خود را انجام دهند. پس شرط تجانس رشته در کنکور ارشد 

 .وجود ندارد و امکان ثبت نام در رشته های دفترچه ثبت نام ارشد برای همگان وجود دارد

 در حال حاضر براساس آخرین تصمیم گیری های انجام شده از سمت وزارت علوم ادامه تحصیل در
تمامی رشته های ارشد برای همه داوطلبان امکان پذیر می باشد به عبارت دیگر تجانس و هماهنگی 

 .رشته به منظور ثبت نام و قبولی در آزمون کارشناسی ارشد الزامی نخواهد بود

پس داوطلبانی که در کارشناسی از رشته ای فارغ التحصیل شده است و در حال حاضر به دالیلی مانند 
قه به رشته تحصیلی خود، نداشتن بازار کار مناسب آن رشته و یا دالیل دیگر دوست ندارند در عدم عال

کارشناسی ارشد با رشته ای غیر مرتبط از   همان رشته به ادامه تحصیل بپردازند، می توانند در مقطع
 .کارشناسی خود فارغ التحصیل گردد

  

  



 

 
 

 

  

  

 شروط شرکت کردن در مقطع ارشد در رشته غیر مرتبط با کارشناسی

همانطور که در موارد فوق اشاره کرده بودیم شرکت کردن در مقطع ارشد در رشته غیر مرتبط با 
 .کارشناسی امکان پذیر است؛ اما یک سری شروط دارد

اگرچه تا قبل از کنکور کارشناسی ارشد صحبتی در رابطه با مرتبط بودن و یا نبودن رشته کارشناسی با 
رشته کارشناسی ارشد وجود نداشت و تمامی داوطلبان می توانستند بر اساس قانون وزارت علوم، 
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در سال جاری  تحقیقات و فناوری به تحصیل در رشته ای غیر مرتبط با رشته کارشناسی خود بروند. اما
 برای شرکت در رشته ای غیر مرتبط با رشته کارشناسی دو شرط وجود داردو

شرط اول: داوطلبان باید فقط در برخی رشته های کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کنند که در آن شرط 
 .عنوان مدرک تحصیلی قید نشده باشد

مرتبط کارشناسی ارشد الزم است به  شرط دوم: داوطلبان پس از قبولی در هر یک از رشته های غیر
 .تشخیص گروه آموزشی دروس پیش نیاز را نیز بگذرانند
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 مزایای تغییر رشته در کارشناسی ارشد

ه نظر شما ثبت نام در رشته متفاوت با مقطع کارشناسی در مقطع ارشد چه مزیتی دارد؟ در واقع این ب
کار مزیت های بسیاری می تواند داشته باشد البته اگر اگر تغییر رشته با دقت و در نظر گرفتن تمامی 

رشته ارشد می پردازیم. جنبه ها از جمله عالقه به رشته انتخاب شود. در ادامه به بررسی مزایای تغییر 
افرادی که رشته خود را در مقطع ارشد تغییر می دهند، می توانند تصویر بهتری از آینده خود داشته 
باشند و به در نتیجه امید و انگیزه بیشتری در خود احساس می کنند. بیشتر افرادی که رشته خود را 

ند. در واقع این افراد در مقطع کارشناسی در تغییر می دهند، تصمیم می گیرند به دنبال عالقه خود برو
رشته ای که مورد عالقه آن ها نبوده تحصیل کرده اند. این افراد می توانند از نظر شغلی و درآمدی به 

جایگاه بهتری برسند و به صورت کلی سطح رضایت بیشتری از ادامه تحصیل در مقطع ارشد داشته 
 .باشند

  

  

 ر رشته ارشدبهترین رشته های برای تغیی

 .در این قسمت همراه ما باشید تا بهترین رشته ها را برای تغییر رشته ارشد بررسی کنیم

  

 داوطلبان نامناسب برای انتخاب داوطلبان مناسب برای انتخاب موارد پیشنهادی برای تغییر رشته

 – گروه مدیریت و گروه صنایع IT مدیریت



 

 
 

 افراد گروه حسابداری، مالی مدیریت مالی
این رشته به افرادی که واحدهای 

اند و یا عالقه به این مالی نخوانده
 .شودمباحث ندارند، توصیه نمی

 مدیریت صنعتی
  

 - تمام گروه مدیریت

 مدیریت بازرگانی
  

 - تمام گروه مدیریت

 - تمام گروه مدیریت وریمدیریت بهره

 مدیریت اجرایی
  

 - مدیریتتمام گروه 

 – تمام گروه مدیریت مدیریت منابع انسانی

 MBA مدیریت
گروه ریاضی، گروه آمار، گروه 

 مهندسی
 گروه انسانی

  

  

 1402رشته های کارشناسی ارشد غیر مرتبط 

طبق قوانین سال های گذشته، تمامی فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی با هر مدرکی توانستند در 
 .یکی از گروه های آزمایشی کنکور مانند علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و ... شرکت کنند



 

 
 

ایط البته برای برخی دانشگاه ها شرایط خاصی تعیین می شود که الزم است دانشجویان واجد آن شر
باشند و در واقع، دانشجویان باید تحت شرایط خاصی در این دانشگاه ها ثبت نام کرده و حتما دارای 

 .مدرک کارشناسی باشند که توسط خود دانشگاه مورد تایید است

تمامی دانشگاه هایی که با شرایط خاص دانشجویان را پذیرش می کنند، در دفترچه انتخاب  لیست 
می شود. بعضی از رشته ها نیز در دانشگاه های خاص کشور دارای شرایط  رشته کنکور ارشد درج

خاصی هستند و همین موضوع نشان می دهد که دانشجویان می بایست دفترچه راهنمای انتخاب 
رشته کارشناسی ارشد را مطالعه کرده و در صورتی که رشته و دانشگاه مورد نظر آن ها دارای شرایط 

 .آن رشته ها را انتخاب کنندخاصی نبود، می توانند 

  

  



 

 
 

 

  

  

 ۱۴۰۲مشاوره ثبت نام کارشناسی ارشد غیر مرتبط 

ال تحصیل در ترم آخر اگر در حال حاضرداوطلب فارغ التحصیل مقطع کارشناسی هستید و یا در ح
شهریور فارغ التحصیل شود، امکان ثبت نام در هر یک از مجموعه  31مقطع کارشناسی می باشد و تا 

های امتحانی در گروه های آزمایشی کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام را خواهید داشت. توجه داشته 
گرایش های آن مجموعه باشید پس از ثبت نام در یک مجموعه امتحانی، داوطلب باید فقط در 

 .امتحانی انتخاب رشته نماید
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یا کد   پس توجه کنید که دقت کافی را در انتخاب مجموعه امتحانی داشته باشید تا بتواند گرایش
ضریب مدنظر خود را هنگام انتخاب رشته در فرم اولیت بندی وارد نمایید. به عالوه داوطلبان شرکت 

د در دو رشته امتحانی کنکور دهند. مجموعه امتحانی دومی که در آزمون کارشناسی ارشد می توانن
برای کنکور کارشناسی ارشد در نظر گرفته می شود، رشته های شناور ارشد هستند که در زمان ثبت نام 

کنکور کارشناسی ارشد لیست رشته های شناور و لیست رشته های اصلی کنکور در دفترچه راهنمای 
 .ثبت نام منتشر خواهد شد

پس محدودیتی برای شرکت در رشته های کارشناسی ارشد غیر مرتبط با رشته مقطع کارشناسی وجود 
ندارد و دانشجویان ترم آخر کارشناسی و یا دانشجویان فارغ التحصیل شده از مقطع کارشناسی، می 

صیل در یک توانند در دو مجموعه امتحانی ثبت نام کنند؛ اما در هر دو پذیرفته شوند، امکان ادامه تح
 .رشته برای آن ها امکان پذیر می باشد

  

  

 خالصه مطلب

ممکن است برخی از دانشجویان به دالیل مختلف قصد ادامه تحصیل در رشته مقطع لیسانس خود را 
آیا میشود برای آزمون  نداشته باشند. ما در این مطلب سعی کردیم به سواالت شما مبنی بر اینکه

 .پاسخ دهیم ارشد با رشته دیگری ثبت نام کنم؟

هیچ صحبتی در رابطه با موضوع کارشناسی ارشد غیر مرتبط نبود و طبق  1400اگرچه تا قبل از سال 
قانون وزارت علوم، برای تمامی فارغ التحصیالن در مقطع کارشناسی این امکان فراهم بود بدون توجه 

حصیلی در کنکور کارشناسی ارشد نا پیوسته شرکت کنند. دانشجویان می توانستند به نوع مدرک ت
بدون در نظر گرفتن رشته قبلی خود در هر یک از گروه های آزمایشی علوم انسانی، فنی و مهندسی، 

کشاورزی، هنر، دامپزشکی و علوم پایه شرکت کنند و در صورت قبولی در این رشته ها، ادامه تحصیل 
ند. در حال حاضر نیز این مورد امکان پذیر است اما برای آن دو شرط گذاشته شده است. اول نیز بده

اینکه داوطلبان فقط می توانند در برخی رشته های کنکور ارشد ثبت نام کنند که شرط عنوان مدرک 



 

 
 

 تحصیلی در آن ها اعمال نشده باشد و شرط دوم این است که داوطلبان پس از قبولی در هر یک از
 .رشته های غیر مرتبط کارشناسی ارشد باید دروس پیش نیاز را به تشخیص گروه آموزشی بگذرانند

  

 


