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1) تغيير رشته در مقاطع تحصيلى هم سطح و پايين تر امكان پذير است. 

2) براى مشــاهده ى شهرستان هاى تحت پوشش مراكز 
پيام نور به جدول هاى مربوطه مراجعه نماييد.

3) تغيير رشته و يا انتقال به دوره ى روزانه از ساير دوره ها ممنوع است.  

4) تغيير رشــته و انتقال از رشــته هاى تحصيلى داراى شرايط 
خاص به ساير رشته ها و يا مؤّسسات ممنوع است.

5) به اّولين كدرشته اى كه پذيرفته شويد، معّرفى مى شويد. 
اولويّت فقط با عالقه ى شماست.
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6) بعد از ارسال انتخاب رشته  ، امكان تغيير يا افزايش 
آن ها وجود ندارد. 

7) انتخاب رشته فقط بايد از گروه يا گروه هاى آزمايشى كه مجاز 
شده ايد انجام شود.

8) كد رشته ها را فقط از گروه آزمايشى خودتان انتخاب كنيد.

9) پذيرفته شدگان رشته هاى روزانه مجاز به ثبت نام در آزمون سراسرى 93 نيستند.

10) به ضوابط مربوط به انتخاب رشته هاى نيمه متمركز دّقت داشته باشيد.

11) بــا توّجه به امكانات مالى خود و خانواده ها نســبت به انتخاب رشــته هاى 
تحصيلى داراى شهريه اقدام كنيد

12) شرايط خانوادگى و محدوديّت هاى خود و خانواده را در نظر داشته باشيد.

13) به شرايط خاص و امكانات دانشگاه ها و مؤسسات توّجه نماييد.

14) نمرات اكتســابى و رتبه ى خود را در نظر بگيريد و با توّجه به واقعيّت  هاى 
موجود، انتخاب رشته كنيد. 

15) در مورد رشــته هايى كه به آن هــا عالقه داريد، تحقيق نماييد و اطالعات كافى به
 دست آوريد. 

16) رشــته ها را با توّجه به توان علمى و استعداد تحصيلى 
خود انتخاب كنيد.

17) در اغلب مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعى، تغيير رشته و يا انتقال به 
رشته ى يا مؤسسه ى ديگر، امكان پذير نيست.

18) انتقــال پذيرفته شــدگان دانشــگاه پيام نور به ســاير دانشــگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالى ممنوع است.

19) تكــرار كدرشــته ها در فــرم انتخاب رشــته  شــانس قبولى 
داوطلبان را افزايش نمى دهد.

20) اولويّت انتخاب رشته بستگى به عالقه داوطلب دارد. 

21) در انتخاب رشته هاى تحصيلى داراى شرايط خاص (بورسيه ها)، ضوابط آن ها را در نظر بگيريد. 

22) در انتخاب كدرشته هاى تحصيلى دانشگاه پيام نور به ضوابط دانشگاه پيام نور توّجه كنيد. 

23) به ضوابط خاِصّ برخى دانشگاه ها مانند دانشگاه  شاهد دّقت داشته باشيد.

24) شرايط تحصيل و تشكيل كالس ها در رشته هاى تحصيلى دوره هاى نيمه حضورى 
مانند دانشگاه پيام نور است.

ضوابطى كه در زمان انتخاب رشته 
بايد به آن ها توّجه شود

برخى از داوطلبان آزمون سراســرى به دليل 
عدم توّجه به برخى از ضوابط و نكات در زمان 
انتخاب رشته، مشكالتى براى خود و خانواده
 هايشان ايجاد مى كنند كه اغلب اين مشكالت 
قابل حل نيستند. اين ضوابط و نكات به طور 
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