
 

 
 

 کاربردی نکات+  1401 تجربی کنکور ریزی برنامه

 روزهای بسیار سرنوشت ساز و حساسی را می گذرانند. در نتیجه، داشتن این روزها داوطلبان کنکور سراسری

هر یک از داوطلبان با داشتن  .برای هر کدام از آن ها کامالً ضروری به نظر می رسد برنامه ریزی کنکور تجربی

برنامه ریزی روزانه و هفتگی کنکور تجربی می توانند از استرس ها و نگرانی های خود به میزان زیادی کم کنند. 

بگیرند. آن ها برای طراحی آن ها برای داشتن یک برنامه خوب، باید از یک مشاور تحصیلی ماهر و با تجربه، کمک 

  .برنامه تجربی خود باید مراحلی را طی کنند و برنامه آن ها باید ویژگی هایی را داشته باشد

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید بهترین برنامه ریزی کنکور تجربی را داشته باشید، بهتر است که 

ان تحصیل هر آن چه که باید در رابطه با گام های طراحی از یک مشاور خوب کمک بگیرید. مشاوران ما در ایر

  .برنامه ریزی، ویژگی های یک برنامه خوب و ... بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

ساعته، قبولی  24مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل با ارائه برنامه های تحصیلی منسجم و پشتیبانی 

تان تضمین می کنند. برای دریافت مشاوره، بر روی لینک زیر مورد عالقهشما داوطلبان را در رشته 

  .کلیک کرده و وارد سامانه مشاوره ایران تحصیل شوید

  

 اهمیت برنامه ریزی کنکور تجربی

شما داوطلبان عزیز که می خواهید در کنکور تجربی شرکت کنید، ممکن است بپرسید که چرا باید برنامه تحصیلی 

داشته باشیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که شما عزیزان برای افزایش شانس قبولی خود در کنکور تجربی، 

شما کمک می کند تا بتوانید هم به میزان کافی درس  باید یک برنامه منسجم و دقیق داشته باشید . این برنامه به

بخوانید و هم استراحت و تفریح داشته باشید. همچنین، برنامه تحصیلی به شما کمک می کند تا رتبه دلخواه خود 

را نیز به دست آورید. عالوه بر این، یک برنامه تحصیلی خوب و منسجم به شما داوطلبان عزیز کمک می کند تا 

  .ش انگیزه و آرامش ذهنی، به برنامه تعهد داشته و به خوبی عمل کنیدبا افزای



 

 
 

الزم به ذکر است تا بدانید که برای داشتن چنین برنامه ای، داشتن مشاوری خوب امری الزامی است. زیرا، مشاوران 

شما، برنامه ای ابتدا شرایط هر یک از شما داوطلبان عزیز و گرامی را به خوبی دانسته و سپس، مطابق با شرایط 

را طراحی می کنند. عالوه بر این، آن ها اطالعات بیشتری نسبت به شما عزیزان داشته و می توانند در تمامی 

 کنکور ریزی برنامه و مشاوره با رابطه در بیشتر اطالعات کسب برای  مراحل، شما را به خوبی راهنمایی کنند.

  .کنید مطالعه را زیر مقاله توانید می سراسری

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدوره و برنامه ریزی کنکور سراسریمشا برای مطالعه مقاله

  

  

 مراحل برنامه ریزی کنکور تجربی

تمامی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی به خوبی از اهمیت برنامه ریزی آگاهی دارند و آن را جهت دستیابی 

داشتن برنامه ریزی روزانه کنکور  .ی دانندبه هدف واالی خود یعنی پذیرش در رشته و دانشگاهی عالی ضروری م

تجربی، داوطلب را از سردرگمی رهایی می بخشد و آرامش روانی و روحی را به وی می دهد. گام هایی که شما 

 :داوطلبان عزیز برای داشتن یک برنامه خوب باید طی کنید، شامل موارد زیر می باشند

  

 درس ها را دسته بندی کنید

ما عزیزان برای داشتن یک برنامه خوب باید انجام دهید، دسته بندی کردن دروس بر اساس اولین گامی که ش

اهمیت آن ها می باشد. ممکن است سوال کنید که چگونه بفهمیم کدام درس مهم تر است؟ برخی از افراد بر 

حدی درست است. اساس ضرایب هر یک از دروس، اهمیت آن ها را بیشتر از سایر دروس می دانند. این تفکر تا 
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می باشد.  2است و ضریب دیگری  4اما، فرض کنید که در کنکور دو درس وجود دارند که ضریب یکی از آن ها 

دارد. بنابراین، این افراد در دروس که ضریب  4همه افراد تمرکز اصلی خود را برای درسی می گذارند که ضریب 

 2ک انحراف معیار تشکیل خواهد شد و درس ضریب کمتری دارند، درصد کمتری را کسب می کنند. اینجا ی

خورد. بنابراین، طبق شرایط های اخیر به شدت این موضوع به چشم میاهمیت باالتری پیدا خواهد کرد که در سال

  .خود، اهمیت دروس را دسته بندی کنید

  

 جدول برنامه ریزی را طراحی کنید

زی کنکور تجربی باید انجام دهید، طراحی جدولی مناسب است. دومین گامی که شما عزیزان در هنگام برنامه ری

در این مرحله، شما عزیزان می توانید هم به برنامه های رتبه های برتر در سال های گذشته مراجعه کنید و هم 

از مشاوران کمک بگیرید. این کار زیاد سخت نیست و شما فقط باید در صفحه چند ستون و سطر بکشید که در 

  .ون ها، روزهای هفته را بنویسید و در بخش سطر ها، اسم دروس را یادداشت کنیدبخش ست

  

 ساعت مطالعه را تعیین کنید

پس از طراحی جدول برنامه ریزی، شما عزیزان باید ساعت های مطالعه هر درس را نیز به درستی و با دقت تعیین 

رس را به مدت طوالنی مطالعه کنید، خسته شده و کنید. این مرحله اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا، اگر یک د

کیفیت مطالعه شما به شدت کاهش می یابد. همچنین، اگر ساعت مطالعه را بسیار کوتاه قرار دهید، روزهای زیادی 

زمان نیاز دارید تا بتوانید مبحثی را به پایان برساندی. بنابراین، در زمان تعیین ساعت های مطالعه، حتما میانه رو 

  .شید و به خوبی هر یک از دروس را تقسیم بندی کنیدبا

  



 

 
 

 برنامه را به درستی اجرا کنید

آخرین و مهم ترین مرحله ای که شما در هنگام برنامه ریزی کنکور تجربی باید آن را انجام دهید، عملی کردن 

از مدتی دیگر طبق برنامه  تمامی برنامه است. برخی از افراد تمامی مراحل را به خوبی انجام می دهند، اما، پس

پیش نمی روند و آن را عملی نمی کنند. بنابراین، شما عزیزان باید به برنامه تعهد داشته و تا انتها آن را به خوبی 

انجام دهید. برای این کار و جلوگیری از عملی نکردن آن، بهتر است که از مشاوران کمک بگیرید. مشاوران ما در 

 24اینکه شما عزیزان را در هنگام طراحی برنامه همراهی و کمک می کنند، به صورت ایران تحصیل عالوه بر 

  .ساعته شما را پشتیبانی می کنند

مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل، برنامه ای اصولی را طبق شرایط هر فرد طراحی کرده و با 

می نمایند. برای دریافت درصدی تضمین  100ساعته، قبولی شما عزیزان را به صورت  24پشتیبانی 

  .مشاوره بر روی لینک زیر کلیک نمایید

  

  

 انواع برنامه ریزی های کنکور تجربی

شما داوطلبان کنکور تجربی، می توانید سه نوع برنامه را برای افزایش موفقیت خود در کنکور طراحی کنید. در 

واقع، شما می توانید از بین این سه برنامه هر یک که به شرایط شما نزدیک تر بود را انتخاب کرده و طبق آن 

  :رد زیر می باشندعمل کنید. این سه نوع برنامه تحصیلی کنکور تجربی، شامل موا

  

 برنامه ریزی زمانی

یک نوع از برنامه ریزی کنکور تجربی، برنامه ریزی زمانی است که در این برنامه شما داوطلبان باید برای هر یک 

از دروس، مدت زمان مطالعه را تعیین کنید. به عبارت دیگر می توان گفت که در این برنامه درسی شما باید زمان 



 

 
 

 3به چند دسته تقسیم کرده و هر ساعت را برای درسی اختصاص دهید. به طور مثال: شما باید  مطالعه خود را

ساعت را به مطالعه درس فیزیک  2ساعت را به خواندن درس زیست شناسی،  2ساعت را به خواندن درس شیمی، 

نیست و فقط زمان مطالعه و .... اختصاص دهید. الزم به ذکر است تا بدانید که در این برنامه حجم مطالعه مهم 

  .اهمیت دارد

  

 برنامه ریزی حجمی

در برنامه ریزی حجمی، شما داوطلبان عزیز باید برنامه خود را بر اساس حجم دروس طراحی کنید. در واقع، این 

ان نوع از برنامه، کامال برعکس برنامه ریزی زمانی است و تمرکز آن بر روی تعداد فصل های مورد مطالعه شما عزیز

می باشد. به طور مثال: شما عزیزان باید در این برنامه دو فصل از درس شیمی، یک فصل از درس زیست شناسی، 

دو فصل از درس فیزیک را مطالعه کنید. مهم نیست که فصل های ذکر شده را در یک ساعت بخوانید و یا در ده 

  .بخوانید ساعت، بلکه مهم است در روز تعیین شده این درس ها و فصل ها را

  

  زمانی –برنامه ریزی حجمی 

 یکی نوع این که بدانید است الزم خورده، گوشتان به کنکور برای زمانی –اگر تا به حال اسم برنامه ریزی حجمی 

. است درسی غیر هم و درسی ریزی برنامه یک هم که چرا. آید می شمار به درسی ریزی برنامه انواع بهترین از

زی درسی به این معنا است که در یک بازه زمانی مشخص، حجم تعیین شده از یک درس مطالعه ری برنامه نوع این

 تمامی برای داشتن برنامه زمانی، –اولین و مهم ترین برتری برنامه حجمی  .شده و به خوبی آن ها آموزش ببینید

ی تواند شما را از برنامه ریزی م که مشکالتی از یکی. باشد می... و خوردن غذا استراحت، خوابیدن، مانند لحظات

 .کنکور تجربی عقب بی اندازد، نداشتن برنامه ای منظم می باشد 1رتبه 

 برنامه را خود روزمره امورات تمامی درستی به زمانی، –شما عزیزان باید بتوانید با کمک برنامه ریزی حجمی 

جام این مدل از برنامه ریزی درسی، قطعا ان با شما. دهید انجام را یک هر شده، مشخص ساعات در و کنید ریزی



 

 
 

داشتن یک برنامه ریزی دقیق برای مطالعات روزانه درس  .به مرور زمان شاهد پیشرفت چشم گیری خواهید بود

ها، می تواند عالوه بر منجر شدن به پیشرفت فردی، باعث ایجاد عادت های مطالعاتی نیز شود که این می تواند 

ایجاد تعادل بین درس خواندن، .پیدا کرده و باعث موفقیت بیش تر شما در دانشگاه شودپس از کنکور نیز ادامه 

 در مدام شما که این. باشد می زمانی –فیلم آموزشی دیدن و تست زدن، یکی از ویژگی های برنامه ریزی حجمی 

ید، می تواند باعث شو زدن تست مشغول آموزشی گونه هیچ بدون فقط روز هر یا و باشید آموزشی فیلم دیدن حال

  .پسرفت شما در کنکور شود

به همین خاطر باید بین تست زدن، درس خواندن و همین طور فیلم آموزشی دیدن، تعادل الزم برقرار شود تا 

انعطاف پذیری از مهم ترین خصوصیات و مزیت های  .کنکور تجربی دست پیدا کنید 1شما به برنامه ریزی رتبه 

نی محسوب می شود. چرا که این امکان وجود دارد در زمان مشخص شده برای مطالعه برنامه ریزی حجمی زما

 –بخشی از کتاب، زمان کم بیاورید و یا به هر دلیل دیگر، امکان اتمام آن را نداشته باشید. برنامه ریزی حجمی 

ا نداشته اید، فراهم می ر آن اتمام امکان هفته در که بخشی جبرات و مطالعه برای را زمانی هفته طول در زمانی،

 .کند

می توانید با کمک  VIP با ثبت نام در سامانه مشاوره کنکور آکادمی ایران تحصیل، با دریافت مشاوره

بر روی لینک زیر  مشاوران ما برنامه تحصیلی حجمی زمانی را دریافت کنید. برای ثبت نام در سامانه

 .کلیک کنید

  

 شیوه صحیح مطالعه درس های عمومی و اختصاصی

 .در این رابطه باید عرض کنیم که از پشت سر هم مطالعه کردن دو درس عمومی و اختصاصی جداً خودداری کنید

درس زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، شیمی و زیست  4طور مثال، در صورتی که در جدول برنامه ریزی خود  به

 :شناسی را گنجانده اید آن ها را به این شکل بخوانید
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 یکشنبه

 زیست شناسی سال سوم

 (فصل دوم)

 ساعت 3

 3ادبیات فارسی 

 (5و  4فصل )

 ساعت 2

 شیمی سال دوم

 تست 40

 ساعت 1

 زبان انگلیسی سال چهارم

 (لغات و گرامر درس دوم)

 ساعت 2

  

 نمونه جدول برنامه ریزی هفتگی کنکور تجربی

در جدول زیر نمونه برنامه ریزی کنکور را برای شما به صورت هفتگی قرار داده ایم. طبق این جدول شما باید 

 .بیشترین زمان مطالعه را برای دروس تخصصی خود بگذارید

 هفتگی کنکور تجربیبرنامه 

 شنبه

 فیزیک یازدهم

 فصل بار الکتریکی

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 زبان یازدهم

 گرامر درس اول

ساعت و  1مطالعه به مدت 

 نیم

 دین و زندگی یازدهم

 فصل اول، درس اول

ساعت و  1مطالعه به مدت 

 نیم

 زیست یازدهم

 فصل اول، گفتار اول

 ساعت 3مطالعه به مدت 

 تست زبان 10تست زیست و  10

 یکشنبه



 

 
 

 شیمی یازدهم

از اول تا ابتدای رفتار 

 عنصرها

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 عربی یازدهم

 کل لغات و قواعد درس اول

ساعت و 1مطالعه به مدت 

 نیم

 ریاضی یازدهم

 درس اول -هندسه تحلیلی 

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 فارسی یازدهم

 درس اول

ساعت و 1ت مطالعه به مد

 نیم

 دوشنبه

 زبان یازدهم

 لغات درس اول

 ساعت 1مطالعه به مدت 

 زیست یازدهم

 فصل اول، گفتار دوم

 ساعت 3مطالعه به مدت 

 فیزیک یازدهم

 قانون کولن

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 دین و زندگی یازدهم

و  1بخش اول، درس های 
2 

 ساعت 1مطالعه به مدت 

 تست عربی و ریاضی 10

 سه شنبه

 فارسی یازدهم

 درس دوم

 ساعت 1مطالعه به مدت 

 شیمی یازدهم

 رفتار عنصرها و شعاع اتم

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 زبان یازدهم

 گرامر درس دوم

 ساعت 1مطالعه به مدت 

 ریاضی یازدهم

 هندسه تحلیلی، درس دوم

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 تست شیمی، فیزیک و دینی 10

 چهارشنبه

 عربی یازدهم فیزیک یازدهم زیست یازدهم دین و زندگی یازدهم



 

 
 

 بخش اول، درس چهارم

 ساعت 1مطالعه به مدت 

 فصل دوم، گفتار اول

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 بخش میدان الکتریکی

ساعت و  2مطالعه به مدت 

 نیم

 لغات و گرامر درس دوم

ساعت و  1مطالعه به مدت 

 نیم

 دبیاتتست ریاضی، زیست و ا 10

 پنجشنبه

 ریاضی یازدهم

 هندسه تحلیلی، درس سوم

ساعت و  2مطالعه به مدت 

 نیم

 شیمی یازدهم

 d عنصرهای دسته

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 فارسی یازدهم

 درس سوم

ساعت و  1مطالعه به مدت 

 نیم

 زبان انگلیسی یازدهم

 لغات درس دوم

 ساعت 2مطالعه به مدت 

 تست فیزیک و دینی و زیست 10

 جمعه

 تست ادبیات و زبان 5تست ریاضی و زیست،  10 مرور نکاتی که در طی هفته یادداشت شده

  

 نمونه جدول برنامه ریزی ماهانه کنکور تجربی

در برنامه ریزی به صورت ماهانه باید مدت زمان هایی که ماهانه مطالعه می کنید را حساب کرده و به مرور زمان 

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که  .ساعت های مطالعه روزانه، هفتگی و ماهانه خود را افزایش دهید

نید یادداشت کرده و در بازه زمانی یک ماه آن ها را دروسی را که در طی یک ماه می خواهید آن ها را مطالعه ک

در جدول زیر ما به عنوان نمونه درس های پایه یازدهم را برای شما ذکر کردیم اما شما می  .جمع بندی کنید

 .توانید طبق جدول زیر برای همه پایه ها زمان بندی کنید



 

 
 

 برنامه ماهانه کنکور تجربی

 حلیلی و جبرتوابع، هندسه، هندسه ت  ریاضی

 2و فصل  1فصل   فیزیک

 12تا  1دروس  ادبیات فارسی

 3تا  1دروس  زبان انگلیسی

 زیست
تنظیم شیمیایی، حواس، ایمنی، تنظیم عصبی، دستگاه 

 حرکتی

 فصل اول شیمی

 7تا  1دروس  عربی

 10تا  1دروس  دین و زندگی

 برنامه ریزی کنکور تجربی در تابستان

یکی از نکاتی که تمامی رتبه های برتر سال گذشته کنکور به آن اشاره دارند، برنامه ریزی و مطالعه در تابستان 

ماه  3است. به دلیل اینکه دروس سال دوازدهم سنگین است و زمان برای مطالعه این دروس کم می باشد این 

ی از مشاوران خبره به داوطلبان کنکور یک سر .تابستان برای همه ی کنکوری ها در حکم یک سکوی پرش است

پیشنهاد می دهند که دروس سال یازدهم را در تابستان مطالعه کنند و یک سری دیگر مرور درس های سال دهم 

اما به نظر مشاورین ما بهترین کار این است که درس های هر دو سال را مطالعه کرده و به  .را پیشنهاد می کنند

 .کمتر زمان یازدهم سال برای و گذاشته بیشتری زمان دهم سال دروس  د. جهت مطالعهجمع بندی آن ها بپردازی



 

 
 

  

 نکات مهمی که در زمان برنامه ریزی کنکور تجربی باید بدانید

شما عزیزان برای این که یک برنامه خوب داشته باشید، در هنگام طراحی آن باید به نکاتی توجه کنید که برخی 

 :شامل موارد زیر می باشند از مهم ترین این نکات،

  

 هدف خود را مشخص کنید

از جمله گام های اساسی و اصلی جهت دستیابی به موفقیت و رتبه برتر شدن در کنکور سراسری علوم تجربی، 

در نتیجه، پیش از انجام برنامه ریزی اقدام به تعیین هدف خود کنید و بدانید که قصد ادامه  .تعیین هدف است

این گونه و با مشخص کردن هدف، قبل از برنامه ریزی  .م مرکز دانشگاهی و رشته تحصیلی را داریدتحصیل در کدا

روزانه کنکور تجربی و همین طور برنامه ریزی هفتگی کنکور تجربی در واقع شانس موفقیت خود را به میزان 

ر روی یک برگه کاغذ یادداشت توصیه می کنیم که هدفتان را در یک دفترچه و یا ب .بسیار زیادی باال می برید

من در کنکور سراسری در رشته “کنید و هر روز نگاهی به آن بیندازید. به عنوان مثال، این جمله را بنویسید: 

نکته دیگر این که، هرگز امیدتان را برای رسیدن به هدف یعنی قبولی در  .”پزشکی دانشگاه تهران قبول می شوم

 .دهیدرشته و دانشگاهی عالی از دست ن

  

 برنامه ای اصولی و دقیق را طراحی کنید

کلیه داوطلبان و متقاضیان شرکت کننده در کنکور سراسری علوم تجربی همواره باید از این موضوع اطالع داشته 

شما عزیزان می توانید  .باشند که رسیدن به هدف در گرو داشتن برنامه ریزی به شکلی دقیق و بسیار اصولی است

طراحی  برنامه ریزی روزانه کنکور تجربی و یا برنامه ریزی هفتگی کنکور تجربی خود را در قالب جدول برنامه ریزی

حتی می توانید برای نوشتن این برنامه از دفتر برنامه ریزی استفاده کنید. به این صورت که ساعت های  .نمایید



 

 
 

یادداشت کنید و برای هر یک از مباحث و دروس نیز شماری تست )تألیفی و  مطالعه و درس های خود را در آن

 .کنکور( را در نظر بگیرید

شاید این سؤال برای شما مطرح شود که چگونه باید تقسیم بندی درس ها را انجام داد؟ باید عرض کنیم که، شما 

در الویت بگذارید تا بدین ترتیب انرژی بیشتری در ابتدا باید درس هایی که عالقه بیشتری به مطالعه آن ها دارید را 

اگر می خواهید بازدهی و بهره وری مطالعه خود را باال ببرید پس از هر یک  .برای خواندن آن ها داشته باشید

طرف دیگر، داشتن برنامه ریزی اصولی و  از. دهید اختصاص استراحت به را( دقیقه 15 الی  10ساعت زمانی )

ع داوطلب از اصول و قواعد مورد نیاز برای مطالعه همچون خالصه نویسی، ساعات کاری برای دقیق در گرو اطال

  .مطالعه، مکان مناسب برای مطالعه و ... می باشد

  

 کلی خوانی را کنار بگذارید

دوستان عزیز شما باید برای کنکور سراسری به صورت کنکوری درس بخوانید و کلی خوانی را در برنامه ریزی 

شاید بپرسید که منظور از کنکوری خواندن چیست؟ منظور از کنکوری خواندن  .به طور کلی فراموش کنید خود

این است که مطالب را جهت یادگیری و به شکل جزء به جزء مورد مطالعه قرار دهید و صرفاً جهت تمام کردن 

ق تر و مفهومی تر مورد مطالعه در حقیقت، برای آزمون سراسری باید دروس را عمی .کتب، درس ها را نخوانید

در ضمن، هرگز مطالب را  .قرار دهید. در غیر این صورت، موفقیت فقط برایتان به صورت یک رویا باقی می ماند

 .حفظ نکنید و از تکنیک ها و روش های خاصی جهت یادگیری بهره ببرید

  

 در آزمون های آزمایشی شرکت کنید

یشی با کیفیت باال و آزمون هایی که کمک بسیاری به شما در رسیدن به ثبت نام و شرکت در آزمون های آزما

در طول سال های اخیر، موسسات مختلف با هدف آشنا کردن داوطلب کنکور  .موفقیت می کنند را جدی بگیرید

می با محیط برگزاری آزمون و آماده کردن آن ها برای این ماراتون بزرگ اقدام به برگزاری آزمون های آزمایشی 



 

 
 

جهت کسب آمادگی بیشتر برای موفقیت در این آزمون ها از دفتر برنامه ریزی غافل نشوید. جدول برنامه  .کنند

ریزی خود را بر اساس برنامه آزمون ها به صورت برنامه ریزی هفتگی تجربی و برنامه ریزی روزانه کنکور تجربی 

 .تنظیم کنید

  

 تست زنی را فراموش نکنید

 .نی جهت تثبیت یادگیری و محک میزان آموخته های خود در هر کدام از دروس استفاده کنیدهمواره از تست ز

در مورد زمان تست زنی باید خدمتتان عرض کنیم که تست های درس های اختصاصی را باید سریعاً پس از 

 .م دهیدساعت( پس از مطالعه دقیق آن ها انجا 24مطالعه و تست های درس های عمومی را حدود یک روز )

  

 برای مطالعه مکان مناسبی را انتخاب کنید

یادتان نرود مکانی که در آن مطالعه می کنید اثر زیادی روی سطح یادگیری شما از دروس دارد. در نتیجه، دقت 

به طور مثال، به هیچ وجه مکان مطالعه خود را سریع عوض  .بسیار زیادی در انتخاب مکان مطالعه به خرج دهید

پیشنهاد ما این است که مکان ثابت و مشخصی را جهت  .ر این صورت تمرکز خود را از دست می دهیدنکنید. د

 .مطالعه در نظر بگیرید. مکانی که بتوانید در آن با آرامش خاطر مطالعه کنید

  

 حاشیه نویسی و خالصه نویسی کنید 

های درسی نیست اما می تواند برای حاشیه نویسی یک راه حل بسیار مناسب جهت درک مطالب یا خواندن کتاب 

در این روش باید کتب را با دقت مطالعه کرده و  .یادگیری نکته هایی که خواندن آن ها الزم است مناسب باشد

سپس از نکات مهم آنها را یادداشت کنید. برای اینکه نکات مهم را به راحتی به خاطر بیاورید بهترین کار استفاده 



 

 
 

به کار بردن کلمات کلیدی کوتاه باعث می شود که شما با خواندن آن کلمه، در  .ستاز کلمات کلیدی مهم ا

  .کوتاهترین زمان ممکن جمله های مهم را به یاد بیاورید

  

 از یک مشاور خوب کمک بگیرید

الزم است بدانید که مشاور یا برنامه ریز درسی می تواند به شما یاری دهد تا هر چه سریع تر به اهداف خود 

دسترسی پیدا کنید. در واقع بسیاری از افراد موفق جامعه، امروزه از یک مشاور کار بلد کمک می گیرند تا در 

تصمیم گیری ها هوشمندانه عمل کند و به او یاری دهد تا پیچ های سخت مسیر پیش رو را بدون هیچ گونه 

یزان را در این زمینه یاری رسانند. برای شکستی پشت سر بگذارد. مشاوران ما در ایران تحصیل می توانند شما عز

  .دریافت مشاوره ای حرفه ای، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدمشاوره حرفه ای کنکور تجربی برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با

  

  

  

  ضریب زیر گروه های و لیست رشته های کنکور تجربی

زیر گروه است که هر یک از این زیر گروه ها، دارای رشته های مختلفی می  5رشته تجربی گروه تجربی، دارای 

باشند. پیش از این که بخواهیم شما عزیزان را با رشته های هر یک از این زیر گروه ها آشنا کنیم، بهتر است که 

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C/


 

 
 

هر یک از این زیر گروه ها، شامل موارد زیر می با ضرایب هر یک از آن ها نیز آشنا شوید. ضریب و رشته های 

  :باشند

  

 شیمی فیزیک زیست شناسی ریاضی زمین شناسی زیرگروه

 ۳ ۲ ۴ ۲ ۰ ۱زیرگروه 

 ۴ ۲ ۴ ۳ ۱ ۲زیرگروه 

 ۲ ۲ ۲ ۳ ۴ ۳زیرگروه 

 ۲ ۳ ۲ ۴ ۱ ۴زیرگروه 

 ۲ ۲ ۲ ۳ ۱ ۵زیرگروه 

  

 رشته های زیر گروه یک کنکور تجربی

 آموزش ابتدایی  

 آموزش زیست شناسی 

 آموزش کودکان استثنایی 

 تکنولوژی اتاق عمل 

 اعضای مصنوعی 

 بهداشت مواد غذایی 

 بهداشت و بازرسی گوشت 



 

 
 

 بینایی سنجی، پرستاری 

 تکنولوژی پرتودرمانی 

 تکنولوژی پرتوشناسی 

 روان شناسی 

 زیست شناسی جانوری 

 زیست شناسی دریا 

 زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 زیست شناسی گیاهی 

 زیست فناوری 

 ساخت پروتزهای دندانی 

 شنوایی شناسی 

 علوم آزمایشگاهی 

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

 علوم تربیتی 

 علوم تغذیه 

 علوم و صنایع غذایی 

 فیزیوتراپی، کاردرمانی 

 گفتار درمانی 

 مامایی 

 هوشبری 

 میکروبیولوژی 

  



 

 
 

 رشته های زیر گروه دو کنکور تجربی

 آموزش شیمی 

 بهداشت عمومی 

 بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 

 تکنولوژی پزشکی هسته ای 

 شیمی کاربردی 

 شیمی محض 

 فناوری اطالعات سالمت 

 مهندسی بهداشت محیط 

 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار 

  

 رشته های زیر گروه سه کنکور تجربی

 اقیانوس شناسی 

 زمین شناسی 

  

 تجربیرشته های زیر گروه چهار کنکور 

  ادیان و مذاهب 

 اقتصاد 

  امنیت اقتصادی 

 تاریخ اسالم 

 تاریخ تمدن ملل اسالمی 



 

 
 

 حسابداری 

 زبان و ادبیات عربی 

 شیعه شناسی 

 علم اطالعات و دانش شناسی 

 علوم انتظامی 

 علوم قرآن و حدیث 

 فقه و حقوق اسالمی 

 فقه و حقوق امامی 

 فقه و حقوق مذاهب اسالمی 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 فلسفه و حکمت اسالمی 

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

 گردشگری 

 مدیریت اطالعات و ارتباطات 

 مدیریت امور بانکی 

 مدیریت امور گمرکی 

 مدیریت بازرگانی 

 مدیریت بیمه 

 مدیریت بیمه اکو 

 مدیریت کسب و کارهای کوچک 

 مدیریت مالی 

 مدیریت و بازرگانی دریایی 

 معارف اسالمی و اخالق 

  و ادیانمعارف اسالمی 

 معارف اسالمی و تاریخ 



 

 
 

 معارف اسالمی و علوم تربیتی 

 معارف اسالمی و علوم قرآنی 

 معارف اسالمی و کالم 

 مدیریت هتلداری 

  

 رشته های زیر گروه پنج کنکور تجربی

 آموزش تربیت بدنی 

 امنیت اطالعات 

 امنیت بین الملل 

 پژوهشگری امنیت 

 تربیت مروج سیاسی 

 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 

 حفاظت اطالعات 

 علوم دامی 

 علوم سیاسی 

 علوم فنی امنیت 

 علوم ورزشی 

 علوم و مهندسی باغبانی 

 علوم و مهندسی جنگل 

 علوم و مهندسی شیالت 

 (علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی 

 علوم و مهندسی محیط زیست 

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 



 

 
 

 گیاه پزشکی 

 ری اجتماعیمددکا 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

 مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 

 مهندسی صنایع مبلمان 

 مهندسی طبیعت 

 مهندسی فضای سبز 

 اقتصاد کشاورزی 

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدلیست زیر گروه های رشته تجربی برای آشنایی بیشتر با

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون کنکور تجربی

 شناسایی شد ۱۴۰۱متخلف در آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور  ۴۵۰

 تیرماه ۱۰ جمعه امروز در ۱۴۰۱ کنکور تجربی علوم آزمایشی گروه آزمون برگزاری عبدالرسول پورعباس با اشاره به

مایشی، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده با استفاده از دستگاه آز هایگروه میان در کننده شرکت تعداد بیشترین با

 آنها برای و شناسایی داوطلب متخلف در این آزمون که ابزار الکترونیک به همراه داشتند ۴۵۰آشکارساز بیش از 

 .است شده تشکیل پرونده

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/


 

 
 

باره همه گیری از رقابت کنکور گروه تجربی تا هشدار سازمان جهانی بهداشت به کشورهای اروپایی در

 کرونا

 ۵۷۴پردازند. کنکور رشته تجربی هم اکنون با شرکت داوطلبان تجربی با باالترین سهم متقاضی به رقابت با هم می

 .داوطلب در حال برگزاری است ۷۲۱هزار و 

 کنکور علوم تجربی در استان قم برگزار شد

 .دانشگاه ها با هم رقابت می کنند داوطلب استان قم در آزمون سراسری امسال ورودی ۸۸هزار و  ۲۲

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما داوطلبان عزیز را به طور کامل و مفصل با برنامه ریزی کنکور تجربی آشنا 

کنیم. به یاد داشته باشید که برای موفقیت در کنکور تجربی و قبول شدن در رشته دلخواه خود، باید با داشتن 

ساعت مطالعه مفید داشته باشید. عالوه بر این، فراموش نکنید که حتما از یک  12الی  8ی اصولی، روزانه برنامه ا

مشاور خوب و با تجربه کمک بگیرید تا بتواند شما را در تمامی مراحل ذکر شده راهنمایی کند. مشاوران ما در 

های برتر، می توانند به شما عزیزان نیز یاری ایران تحصیل با داشتن چندین سال سابقه درخشان و راهنمایی رتبه 

رسانند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی است تا با شماره های درج شده در مقاله تماس بگیرید و یا در 

  .زیر این مقاله کامنت بگذارید

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  



 

 
 

  

 پادکست صوتی مقاله
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