
منظور از رشته های شناور کنکور سراسری ، رشته هایی هستند که شما با دیپلم تجربی ، انسانی ، 

ید. رشته های شناورمی توانند بسته می توانید وارد آن ها شوید و شروع به تحصیل کن… ریاضی ، هنر و 

بعضاً مانند ریسمان نجاتی به داد  رشته های شناور کنکور .به نیاز شغلی و یا عالقه افراد انتخاب شوند

ها  وجه این رشته هیچ همه، نباید به دهند. بااین داوطلب می رسد و وی را از دردسر کنکور مجدد، نجات می

 .های شناور کنکور اطالعات کسب کنید ی رشته شتر دربارهبی کم گرفت! در کنار ما  را دست

 های شناور کنکور آشنایی با رشته

ای که در  توانید از هر رشته های دانشگاهی هستند و شما می رشته های شناور کنکور، درواقع برخی رشته

اور غلطی که در ها وارد شوید. متأسفانه ب اید )ریاضی، تجربی و انسانی(، به آن دبیرستان تحصیل کرده

ی چندانی ندارند. این در حالی  ها اهمیت و آینده آموزان جاافتاده است این است که این رشته بین اولیا و دانش

 .اند هایی تحصیل کرده است که بسیاری از افراد موفق و مدیران کاردان در سراسر دنیا در چنین رشته

انتخاب کدرشته محل های انتخابی، اقدام نمایند. سایت میتوانند نسبت به  زمان انتخاب رشته داوطلبان در

 .است azmoon.org و سایت انتخاب رشته دانشگاه آزاد Sanjesh.org انتخاب رشته دانشگاه سراسری

  

 های شناور در دوره کارشناسی رشته

 :اند از عبارت های شناور در دوره کارشناسی رشته

 اقتصاد 
 حسابداری 
 روانشناسی  
 تربیت بدنی  
 مدیریت  

  

 ی شناور اقتصاد رشته

مند  کنید که به این رشته عالقه است. اگر فکر می رشته های شناور کنکور ی اقتصاد از بهترین رشته

خوبی  هستید، سعی کنید دروس ریاضی و اقتصاد متوسطه را که نقش اساسی در قبولی این رشته دارند، به

 .مطالعه کنید

ر در جهان است که متصدیان زیادی دارد و از بازار کار نسبتاً خوبی های پرطرفدا اقتصاد ازجمله رشته

 .نیز در داخل کشور برخوردار است

 : ی اقتصاد شامل موارد زیر است های دوره کارشناسی رشته گرایش



 اقتصاد نظری  
 اقتصاد بازرگانی 
 اقتصاد صنعتی 
 ونقل اقتصاد حمل 
 اقتصاد پول و بانکداریاقتصاد کشاورزی 

 التحصیلی در یکی از زیر مشغول به کار شود تواند پس از فارغ گرایش فرد در این دوره، وی می با تناسب

 های متصدی بانک منصب گر مالی تحلیل مدیر فروش
 کارشناسی گمرک کارشناس امور مالیاتی مدیر بازاریابی
 مدیر مالی گر پژوهش کارشناس بیمه
 بانک مرکزی مرکز آمار وبودجه سازمان برنامه

 روانشناسی ی شناور رشته

ی بسیار جامع و کاربردی است و نیاز به روانشناس چه در زندگی خصوصی و چه  روانشناسی یک رشته

خواهند در این رشته مشغول به تحصیل و کار  شود. افرادی که می در زندگی اجتماعی، همواره حس می

ل زیادی به کمک مندی از حوصله و قدرت فکری باالیی برخوردار باشند و تمای شوند، باید عالوه بر عالقه

ی  ی شناور است، از هر رشته که روانشناسی یک رشته و حل مشکالت افراد جامعه داشته باشند. ازآنجایی

 .توانید به این رشته وارد شوید نظری دوران دبیرستان، می

ن مند بوده و مطالعات و دانش زیادی در ای که واقعاً به آن عالقه ی روانشناسی درصورتی بازار کار رشته

 .زمینه داشته باشید، خوب است و روانشناسان کاربلد از حقوق باالیی برخوردارند

 .روی لینک کلیک کنید مشاوره کنکور هنر جهت

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/
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 بدنی ی شناور تربیت رشته

ی نظری دبیرستان چه ریاضی، چه تجربی و  توانید در کنکور رشته بدنی، می ی تربیت برای ورود به رشته

بدنی از  ی تربیت رشتهبدنی را انتخاب کنید.  ی خود تربیت یا انسانی شرکت کنید و در انتخاب رشته

های شناور داغ است که حامیان زیادی بین داوطلبان دارد و قبولی در کنکور سراسری در این رشته  رشته

 !نیز چندان مشکل نیست، اما قبولی در آن، شرایط مخصوص خود را دارد

مراکز آموزشی و بدنی در مدارس و  عنوان مدرس تربیت توانند به بدنی می ی تربیت التحصیالن رشته فارغ

ی  ی شغلی رشته های آزاد فعالیت کنند. درکل آینده عنوان مربی در سازمان ورزش و باشگاه یا به

التحصیالن این رشته بسیار کم است. همچنین افرادی که  بدنی بد نیست و میزان آمار بیکاری فارغ تربیت

 .شوند ر به تیم ملی جذب میت ی خاص ورزشی کسب کنند، راحت های باالیی را در یک رشته مهارت

 حسابداری ی شناور رشته

هایی که  ی حسابداری مانند سایر رشته ی حسابداری، علم اعداد و ارقام بیشتر آشنا شوید! رشته با رشته

های نظری  توان توسط کنکور هر یک از رشته ی شناور است؛ یعنی می عنوان کردیم، یک رشته

 .شغول شددبیرستان، به تحصیل در این رشته م

وکارها چه کوچک و چه  ی حسابداری خوب است و تمامی کسب دانید بازار شغلی رشته طور که می همان

ی حسابداری باید از دقت و هوش ریاضی  التحصیل رشته بزرگ، به حسابدار نیاز دارند. داوطلب و فارغ



رو، اگر  خت زده نشود. ازاینباالیی برخوردار باشد و به کارهای اداری عالقه داشته و از کارهای یکنوا

برید، تحصیل در این رشته به شما پیشنهاد  ریزی لذت نمی گرایی هستید و یا از کارهای پشت فرد تنوع

 .شود نمی

کنند. اگر در کنکور درصد ریاضی  ی حسابداری ایفا می ریاضیات نقش اساسی را در قبولی در رشته

 .های دولتی خواهید داشت ولی در دانشگاهباالیی کسب کرده باشید، شانس زیادی برای قب

 مدیریت ی شناور رشته

ی خوبی چه ازلحاظ تحصیلی و چه  های پرطرفدار جهانی است و آینده امروزه مدیریت، یکی از رشته

 .ازلحاظ شغلی دارد

ی حداقل امکانات موجود  وسیله درواقع مدیریت عملی است که افراد را برای رسیدن به اهداف مطلوب، به

 .کند دهی می طور کارآمد سازمان و به

 

 شناور انسانی رشته های

توانند یکی از  داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی را از رشته های شناور انسانی انتخاب کنند، می

 .های جدول زیر را انتخاب نمایند رشته



کد  ردیف
 رشته

 نام رشته های شناور انسانی

سنجش از راه دور و سیستم اطالعات  ۱۱۱۱ ۱
 جغرافیایی

 زبان های باستانی ایران ۱۱۱۱ ۲

 زبان شناسی ۱۱۱۱ ۱

 علم اطالعات و دانش شناسی ۱۱۱۱ ۴

 مدیریت جهانگردی ۱۱۲۵ ۵

 ایران شناسی ۱۱۲۱ ۶

 آموزش زبان ژاپنی ۱۱۲۱ ۱

 آموزش زبان اردو ۱۱۲۱ ۱

 مطالعات جهان ۱۱۱۱ ۱

 مطالعات زنان ۱۱۱۱ ۱۱

 علوم ارتباطات اجتماعی ۱۱۱۱ ۱۱

 مددکاری اجتماعی ۱۱۱۱ ۱۲

 مدیریت دریایی ۱۱۴۴ ۱۱

 محیط زیست ۱۱۴۶ ۱۴

 مدیریت کسب و کار و امور شهری ۱۱۴۱ ۱۵

 اطالعات ۱۱۵۱ ۱۶

 روی لینک کلیک کنید 1041نحوه ثبت نام بدون کنکور سراسری  جهت

  های شناور ریاضیرشته 

توانند  شته دوم امتحانی خود در کنکور کارشناسی ارشد را از گروه علوم پایه و ریاضی انتخاب کنند، می

 .های جدول زیر را انتخاب نمایند یکی از رشته

 نام رشته امتحانی کد رشته ردیف
 ژئوفیزیک و هواشناسی ۱۲۱۲ ۱
 فوتونیک ۱۲۱۵ ۲
 علوم کامپیوتر ۱۲۱۱ ۱
 زیست شناسی گیاهی ۱۲۱۱۱ ۴

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 زیست شناسی جانوری ۱۲۱۱۴ ۵
 علوم محیط زیست ۱۲۱۱۵ ۶
 زیست شناسی دریایی ۱۲۱۱۶ ۱
 اقیانوس شناسی فیزیکی ۱۲۱۱۱ ۱
 تاریخ و فلسفه علم ۱۲۱۱۱ ۱

 علوم شناختی ۱۲۱۱۱ ۱۱

 رشته های شناور کارشناسی ارشدگروه فنی مهندسی

داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی خود در کنکور کارشناسی ارشد را از گروه فنی مهندسی 

 .های جدول زیر را انتخاب نمایند توانند یکی از رشته انتخاب کنند، می

 نام رشته امتحانی کد رشته ردیف

 مهندسی نفت ۱۲۵۱ ۱

 مهندسی پلیمر ۱۲۵۵ ۲

 مهندسی معماری کشتی ۱۲۵۶ ۱

 مهندسی در سوانح طبیعی ۱۲۶۲ ۴

 نانو مواد –نانو فناوری  ۱۲۱۱ ۵

 (IT) مهندسی فناوری اطالعات ۱۲۱۶ ۶

 مهندسی هوافضا ۱۲۱۱ ۱

 بیوتکنولوژی و دارو سازی –مهندسی شیمی  ۱۲۱۵ ۱

 صنایع رنگ –مهندسی پلیمر  ۱۲۱۶ ۱

 مهندسی طراحی محیط زیست ۱۲۱۱ ۱۱

 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت ۱۲۱۱ ۱۱

 مهندسی بازرسی فنی ۱۲۱۲ ۱۲

 (HSE) مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۱۲۱۱ ۱۱

 آموزش مهندسی ۱۲۱۵ ۱۴

 رشته های شناور کشاورزی

داوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی خود در کنکور کارشناسی ارشد را از گروه کشاورزی 

 .های جدول زیر را انتخاب نمایند توانند یکی از رشته انتخاب کنند، می

 نام رشته امتحانی کد رشته ردیف

 حشره شناسی کشاورزی ۱۱۱۴ ۱

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ۱۱۲۲ ۲

 اکوهیدرولوژی ۱۱۲۱ ۱



 بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۱۲۴ ۴

 توسعه روستایی ۱۱۲۵ ۵

 مدیریت کشاورزی ۱۱۲۱ ۶

 

 رشته های شناور هنر

توانند یکی از  اور هنر انتخاب کنند، میداوطلبانی که تمایل دارند رشته دوم امتحانی خود از رشته های شن

 .های جدول زیر را انتخاب نمایند رشته

 نام رشته امتحانی کد رشته ردیف

 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری ۱۱۵۱ ۱

 طراحی شهری ۱۱۵۱ ۲

 مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی ۱۱۵۱ ۱

 نمایش عروسکی ۱۱۵۶ ۴

 هنرهای پژوهشی و صنایع دستی ۱۱۵۱ ۵



 هنرهای ساخت و معماری ۱۱۶۱ ۶

 طراحی صنعتی ۱۱۶۲ ۱

 فرش ۱۱۶۱ ۱

 ۱۰۴۱مراحل ثبت نام در رشته های شناور کنکور ارشد 

هر داوطلب بر اساس عالقه مجاز به انتخاب یک کد رشته اصلی به عنوان انتخاب اول و یک کد رشته -1 

 .شناور به عنوان انتخاب دوم خود است

هر داوطلب )بدون توجه به مدرک تحصیلی( می تواند در هر مجموعه امتحانی )به جز کد رشته هایی -2

 .که شرط مدرک مرتبط دارند ( شرکت کند

رشته شناور است، دیگر مجاز به انتخاب رشته های  40طلبانی که کد رشته اصلی آن ها یکی از داو-3

 .شناور نیستند. در واقع فقط در همان کد رشته اول خود می توانند شرکت نمایند

اگر داوطلبی انتخاب رشته امتحانی اصلی خود را از رشته های شناور و انتخاب دوم خود را از -4

صلی به ثبت برساند، سسیستم به طور خودکار نسبت به جا به جایی رشته امتحانی اول و مجموعه های ا

 .دوم اقدام می نماید

اگر داوطلبی قصد دارد فقط در کد رشته های شناور شرکت کند می بایست کد رشته را به عنوان -5

 .گذاردمجموعه امتحانی اول ثبت نموده و قسمت انتخاب کد رشته امتحانی دوم را خالی ب

 خالصه مطلب

 رشته های شناور کنکور اصلی و کدام شاید برای شما نیز این پرسش پیش آمده باشد که کدام رشته ها

هستند؟ برای راحتی شما عزیزان لیست رشته های شناور در گروه های آزمایشی مختلف علوم انسانی، 

کدرشته  46علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی را که مجموعا شامل 

 .شناور می شود در این مقاله در اختیار شما قرار گرفته شده است

  

 


