
 

 
 

آید، موضوع تغییر رشته است. ها و سواالتی که معموال پس از پذیرش در دانشگاه برای داوطلبان به وجود مییکی از چالش

های دیگر کشور، از طریق شرایط و قوانین خاصی امکان پذیر است. به دالیل مختلفی مثل دانشگاه تغییر رشته دانشگاه آزاد

ممکن است دانشجو درخواست تغییر رشته داشته باشد. به همین منظور امکان تغییر رشته در دانشگاه آزاد برای مقاطع 

ت. در ادامه مقاله شرایط و نحوه انجام هرکدام به کاردانی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته امکان پذیر اس

  استحضار همراهان گرامی خواهد رسید.

به صورت کلی چند دسته از داوطلبان ممکن است به تغییر رشته نیاز پیدا کنند. یک گروه دانشجویانی هستند که مدتی در 

ا تغییر دهند. دومین گروه داوطلبانی هستند که خواهند رشته خود ریک رشته تحصیل کرده و از آن راضی نیستند و حاال می

خواهند بدانند اگر با گذشت مثال دو ترم، از رشته هنوز در دانشگاه پذیرفته نشده ولی نگران انتخاب رشته خود هستند و می

دارا بودن توانید در صورت توانند تغییر رشته دهند؟ اگر جزو هر گروه از این عزیزان هستید، میخود راضی نباشند، می

 با تماس با مرکز مشاوره ایران تحصیل .به راحتی به رشته مورد عالقه خود تغییر رشته دهید شرایط،

، از پروسه انجام تغییر رشته آگاه شده و یا از مشاور یخواهید برایتان بصورت اینترنتی این کار را 9099075307

 .انجام دهد

  

 شرایط تغییر رشته دانشگاه آزاد

شوند. این دانشجویان در واحدهای دانشگاهی های کشور میشجویان بسیاری در مقاطع مختلف وارد دانشگاههرسال دان

آیند تا رشته شوند. برخی از دانشجویان با گذشت چند ترم درصدد برمیمختلف از طریق بدون کنکور و با کنکور جذب می

رشته برای تمامی مقاطع ممکن نیست، اما در مقاطع کاردانی شان تغییر دهند. تغییر تحصیلی خود را به رشته مورد عالقه

 .پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته با موافقت سازمان مرکزی و دانشگاه مبدا و مقصد امکان پذیر است

در توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج دانشجویانی که قصد تغییر رشته در دانشگاه آزاد را دارند هم می

سامانه، و موافقت سازمان مرکزی نسبت به تغییر رشته اقدام کنند. در ادامه شرایط تغییر رشته در دانشگاه آزاد را بررسی 

 .کنیممی
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 [caption/]شرایط تغییر رشته دانشگاه آزاد

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید شرایط تغییر رشته دبیرستان برای آشنایی با

  

 شرایط تغییر رشته کاردانی دانشگاه آزاد

ترین نوع ، تغییر رشته در مقطع کاردانی است. دقت داشته باشید که متداولتغییر رشته بعد از دیپلم های انجامیکی از راه

رود شرایط تغییر رشته و گرایش تان باالتر میتغییر رشته، هنگامی است که در مقطع کاردانی هستید، هرچه مقطع تحصیلی

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85/


 

 
 

توانند در صورتی که از رشته خود راضی شوند. دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد میتر میسخت

 .نیستند، با توجه به شرایط زیر نسبت به تغییر رشته خود اقدام کنند

 .واحد را گذرانده باشد ۱۲دانشجو حداقل  ��

 .نباشد ۱۲معدل کل دانشجو کمتر از  ��

 .مکان تغییر رشته وجود داردفقط یک بار ا ��

 .هفته قبل از شروع ترم درخواست تغییر رشته را در آموزش دانشگاه ثبت کند ۶دانشجو باید  ��

 .رشته جدید متقاضی باید در دانشگاه مقصد وجود داشته باشد ��

است در رشته جدید انتخاب تواند در اولین ترم بعد از ثبت درخودر صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو می ��

 .واحد کند

 .شودارسال درخواست و بررسی پرونده فقط در بازه زمانی گفته شده انجام می ��

 شرایط تغییر رشته کارشناسی دانشگاه آزاد

توانند در صورت عدم رضایت از رشته تحصیلی خود، در صورت دارا دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد می

ترین شرایط تغییر رشته کارشناسی دانشگاه آزاد را بررسی یکسری شرایط، رشته خود را تغییر دهند. در ادامه مهمبودن 

 .کنیممی

 .دانشجو حداقل یک ششم )دو ترم( و حداکثر یک سوم واحدهای درسی را گذرانده باشد ��

 .نباشد ۱۲های گذرانده شده کمتر از معدل کل واحد ��

تبه الزم در سال ورود به دانشگاه و رشته را کسب کرده باشند. )در صورت پذیرش با سوابق تحصیلی، دانشجو باید ر ��

 باید معدلی باالتر از آخرین نفر پذیرفته شده در آن رشته در همان سال داشته باشد.(

 .در هر مقطع دانشگاه آزاد فقط یک بار امکان تغییر رشته برای دانشجویان وجود دارد ��

توانند همزمان با تغییر رشته نسبت به ثبت درخواست انتقالی خود هم اقدام شجویانی که متقاضی انتقالی نیز هستند، میدان ��

 .کنند. رشته جدید داوطلب باید در داشنگاه مقصد وجود داشته باشد



 

 
 

 .برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته امکان تغییر رشته وجود ندارد ��

 .زگشت به رشته قبلی را ندارنددانشجویان امکان با ��

 شرایط تغییر رشته ارشد دانشگاه آزاد

در دانشگاه آزاد وجود ندارد.  تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد رسانیم امکانبه استحضار دانشجویان گرامی می

توانند با توجه به شرایط اموزشی هر رشته و هر دانشگاه، نسبت به تغییر گرایش خود دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می

 .اقدام کنند. شرایط انجام تغییر گرایش در کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به شرح زیر است

 .قبلی را گذرانده باشددانشجو باید حداقل دو ترم از گرایش  ��

 .متقاضی تغییر گرایش باید در تمامی دروس آن ترم، قبول شده باشد ��

 .واحد از گرایش قبلی خود را گذرانده باشد ۲۴متقاضی باید حداقل  ��

 .باشد ۱۲معدل کل متقاضی تغییر گرایش نباید زیر  ��

 .است هر متقاضی تنها یک بار مجاز به تغییر گرایش در مقطع ارشد ��

نمره آزمون ورودی متقاضی تغییر گرایش، باید از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گرایش جدید بیشتر باشد. )برای  ��

 سوابق تحصیلی معدل و برای با کنکور رتبه مالک است.(

  .متقاضی تغییر پرایش باید از وجود گرایش مورد نظر خود در دانشگاه مقصد اطمینان حاصل کند ��

 .انشگاه باید با تغییر گرایش متقاضی موافقت کندد ��

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
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 [caption/]د دانشگاه آزادشرایط تغییر رشته ارش

 شرایط تغییر رشته دکتری دانشگاه آزاد

دانشگاه  انتخاب رشته دکتری رسانیم طبق قوانین مندرج در دفترچه ثبت نام یابرای اطالع همراهان گرامی به استحضار می

آزاد و اعالم سازمان امور دانشجویان کشور، در مقطع دکتری دانشگاه آزاد امکان تغییر رشته وجود ندارد. دانشجویان 

 .توانند تحت شرایط خاصی در صورت موافقت آموزش دانشگاه خود، نسبت به تغییر گرایش اقدام کنندمقطع دکتری می

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

 
 

درست مانند ثبت نام دکتری بصورت معمول، دانشجوی متقاضی تغییر گرایش باید در مصاحبه علمی گرایش جدید شرکت 

شود و هم سوابق پژوهشی وی. بعالوه متقاضی باید در مورد دالیل کند. در این مصاحبه هم سطح علمی متقاضی سنجیده می

 .ای به اساتید مصاحبه کننده بدهدکنندههای محکم و قانعتغییر گرایش خود هم پاسخ

در صورت عدم موفقیت دانشجو در مصاحبه، تغییر گرایش وی با موفقیت طی نشده است. الزم به ذکر است که تغییر 

بایست به لحاظ علمی ظرفیت تغییر گرایش گرایش در مقطع دکتری به آسانی مقطع ارشد نیست. در مقطع دکتری حتما می

 .تید مصاحبه کننده را قانع کنیدرا داشته باشید و اسا

  

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید کاردانی دانشگاه آزاد هایرشته برای آشنای بیشتر با

  

 نحوه تغییر رشته دانشگاه آزاد

توانید در صورت دارا بودن طور که تا به اینجا بررسی کردیم، اگر به هر دلیلی از رشته خود راضی نیستید، میهمان

الصه روند انجام این فرایند را خدمت یکسری شرایط، رشته خود را در دانشگاه آزاد تغییر دهید. در ادامه بصورت خ

 .همراهان گرامی شرح خواهیم داد

مرحله اول دانشجو باید با مراجعه به آموزش دانشگاه محل تحصیل خود، فرم تقاضانامه تغییر رشته را تکمیل نموده و  ��

  .مدارک الزم مندرج در فرم را برای تغییر رشته به آموزش دانشگاه تحویل دهد

 .هفته قبل از شروع ترم جدید است 6ت درخواست در آموزش دانشگاه و تحویل مدارک مهلت ثب ��

حدودا یک هفته پس از تحویل مدارک به آموزش، درخواست تغییر رشته متقاضی بررسی شده و نتیجه آن توسط  ��

 .شودشورای آموزشی دانشگاه اعالم می

برای رشته جدید معادل سازی  رشته قبلی خود گذرانده در صورت پذیرفته شدن درخواست داوطلب، دروسی که در ��

 .شودمی

  

 اخبار پیرامون تغییر رشته دانشگاه آزاد

هایی است که هرساله در کنار انتخاب رشته و ثبت نام کنکور و ... دنبال کنندگان بسیاری تغییر رشته و گرایش از آن بحث

ی اطالع همراهان گرامی بررسی شد. اما در کنار شرایط تغییر رشته دارد. شرایط اصلی تغییر رشته در دانشگاه آزا دبرا

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

ها خالی از فایده دانشگاه آزاد که بررسی شد، برخی نکات کلیدی در تغییر رشته دانشگاه آزاد وجود دارد که دانستن آن

 .نیست

برای تکمیل ظرفیت، تغییر قبل از شروع هر سال تحصیلی و با انتشار تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی مشخصی را 

شود. قبل از هر رشته، تغییر گرایش و درخواست مهمانی و... از سوی مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسالمی مشخص می

 .اقدامی تقویم آموزشی دانشگاه آزاد را چک کنید

درس انتخاب شود، به باشد، و در رشته جدید مجددا همین  ۱۲ای که متقاضی در یک درس کسب نموده باالتر از اگر نمره

 .شودسازی میتشخیص گروه آموزشی دانشگاه، این درس برای دانشجو معادل

بایست تاییدیه الزم را از دانشگاه مبدا و الزم به ذکر است که داوطلبان تغییر رشته در دانشگاه آزاد قبل از هرکاری می

 .مقصد برای تغییر رشته یا گرایش و درخواست مهمانی دریافت کنند

  

 خالصه مطلب

دانشگاه  .تغییر رشته دانشگاه آزاد است آید مسئلهترین مسائلی که هرساله برای برخی دانشجویان بوجود مییکی از مهم

توانند در صورت آزاد برای مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته امکان تغییر رشته دارد. داوطلبان می

باالتر ذکر شد، نسبت به تغییر رشته خود در دانشگاه آزاد اقدام کنند. انجام این فرایند مراحل دارا بودن شرایطی که در 

هفته قبل از شروع ترم تحصیلی روند آن را در آموزش دانشگاه آغاز کند. نحوه  6بایست از مختلفی دارد که داوطلب می

 .تغییر رشته دانشگاه آزاد در متن باال توضیح داده شد

های نزدیک به خواهید رشتهکنید، یا میتان تحصیل نمیکنید در رشته مورد عالقهانشجویانی هستید که حس میاگر جزو د

، از مشاوران ما 9099075307 توانید با تماس با مرکز مشاوره ایران تحصیلخودتان را برای تغییر رشته بدانید، می

های در دسترس باخبر شوید. با تان به شما توضیح دهند و از رشتهبخواهید فرایند تغییر رشته را نسبت به پرونده تحصیلی

 .در شروع ترم جدید تحصیلی در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد کنید انجام مشاوره آنالین قادر خواهید بود

 .کلیک کنید pdf برای دانلود مقاله بصورت

 


