تغییر رشته متوسطه
در خصوص تعیین رشته و یا تغییر شاخه مطابق مواد  111و  111آیین نامه آموزشی دوره روزانه و برای دانش آموزان بزرگسال
براساس مندرجات ماده  08آیین نامه آموزشی بزرگساالن رفتار خواهد شد.
در این خصوص به توضیحات موجود در اصل بخشنامه دستورالعمل امتحانات شهریور  49ارسالی از اداره کل و بخشنامه تغییر
رشته که پیوست می باشند توجه شود.
یادآوری :آن دسته از دانش آموزان سال دوم رشته علوم تجربی دوره روزانه که متقاضی تغییر رشته به رشته ریاضی می باشند در
صورتی که دانش آموزان از دروس پیش نیاز فیزیک  1و آزمایشگاه ,ریاضی  1و هندسه  1نمره قبولی کسب کرده باشد نیاز به
امتحان تغییر رشته ندارد و درس آمار و مدل سازی سال دوم رشته ریاضی فیزیک را بایستی در تابستان سال سوم بگذرانند.
دانش آموزان متقاضی تغییر رشته در سال دوم در صورتی که رشته مقصد در دبیرستان محل تحصیلی موجود می باشد پس از
تکمیل فرم ها با راهنمایی های مشاور در امتحانات دروس تغییر رشته با برنامه شهریور ماه مدرسه شرکت می کند اما اگر رشته
مقصد در پایه دوم در مدرسه وجود ندارد باید فرم های  1/1و  182که پشت و روی یک برگه تکثیر شده و در اختیارشان قرار
گرفته را تکمیل نموده پس از تایید و راهنمایی های مشاور دبیرستان و ذکر دروس مورد امتحان توسط مشاور و مهر و امضای
مدیر(برای هر دو فرم ) برای معرفی به حوزه ی امتحانی به این کارشناسی مراجعه نمایند.

تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی
زمان ثبت نام تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی از تاریخ  19/5/49الی  11/5//49خواهد بود(مدارک مورد نیاز و فرم ها مطابقبخشنامه های سنوات قبل می باشد).
تغییر رشته در دوره پیش دانشگاهی مطابق ماده  21آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی (شیوه سالی واحدی) و ماده 20آیین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی بزرگساالن خواهد بود.

دانش آموزان متقاضی تغییر در دوره پیش دانشگاهی باید مطابق برنامه پیوست در حوزه های نهایی کهتععین می گردد ,شرکت نمایند.

مدارک الزم جهت ثبت نام تغییر رشته پیش دانشگاهی
 1اصل کارنامه مهر و امضاء شده و کپی گواهی موقت قبولی(برای کسانی که تجدید سوم ندارند).2دانش آموزانی که در شهریور موفق به اخذ دیپلم می شوند می بایستی برگه تقاضای شرکت در امتحانات تغییر رشته را تکمیلو پس از مهر و امضاء رییس دبیرستان و یا هنرستان با سایر مدارک تحویل دهند.
کارت ورود به جلسه نیز برای این دانش آموزان توسط واحد آموزشی مطابق نمونه پیوست بخشنامه تهیه و مهر و امضاء شود.

توجه :فرم تقاضای تغییر رشته برای شرکت در امتحان تغییر رشته پیش دانشگاهی توجه یک قطعه از سه
عکس بر روی این برگ الصاق شده و پس از تطبیق عکس ,عکس با مهر دبیرستان ممهور شده و پائین
برگه نیز توسط ریاست محترم دبیرستان مهر شود.
3دو قطعه عکس  2*9تمام رخ یکسان که در سال جاری گرفته شده است(.با ذکر مشخصات فرد و مهر مدرسه در ظهرآنها)
تذکر مهم  :عکس های ارسالی به اداره و عکس های کارت و تقاضانامه باید یکسان و مربوط به سال جاری باشد.

4یک برگه کپی شناسنامه5پوشه کاغذی6فیش واریزی به ازای هر ماده درسی به مبلغ  25888ریال به حساب ملی (سیبا) به شماره حساب  9158110120881به نامدبیرستان بوعلی
7جهت ثبت نام به امتحانات آموزش و پرورش منطقه  2مراجعه شود. 8-دانش آموزان هر منطقه می بایستی در منطقه محل تحصیل خود در امتحان تغییر رشته شرکت نمایند(.به استثنای رشته هنر)

