
 

 
 

 نیاز مورد رتبه با انسانی های رشته لیست

پس از اعالم نتایج اولیه کنکور سراسری، داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته کنکور انسانی می باشند، باید به 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کرده و نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. با توجه به اطالعاتی که 

د نظر خود را انتخاب کنند. افراد برای این که بتوانند در کارنامه داوطلبان نوشته می شود افراد می توانند رشته م

و تمامی شاخه  لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز انتخاب رشته خوبی داشته باشند بهتر است ابتدا با

  .های رشته انسانی آشنا شده و سپس طبق عالقه خود، یکی از آن ها را انتخاب نمایند

انسانی با رتبه مورد نیاز را آورده ایم تا داوطلبان گروه علوم انسانی بتوانند با مقایسه در این مقاله لیست رشته های 

آخرین رتبه های قبولی هر رشته در سالیان گذشته اقدام به انتخاب رشته کنکور انسانی نمایند. در صورتی که 

اد ماه نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری در زمان معین و موعد مقرر برگزار شود، داوطلبان بایستی در مرد

  .مورد عالقه خود اقدام نمایند. برای آشنایی با تمامی این موارد، در ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

 :اطالعیه

داوطلبانی که مایل به انتخاب رشته های تربیت معلمی می باشند، می بایست در کنکور سراسری علوم انسانی تراز 

 .د تا مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه فرهنگیان شوندرا کسب کنن 6500باالی 

  

 1401انتخاب رشته کنکور انسانی 

هر ساله با برگزاری کنکور سراسری در سراسر کشور، به تمامی داوطلبانی که در تمامی زیرگروه های آزمایشی 

شود. کارنامه اولیه منتشر شده رشته علوم انسانی شرکت کرده اند، کارنامه ای تحت عنوان کارنامه اولیه داده می 

  .نشان دهنده اطالعات مهمی مانند: رتبه و تراز علمی داوطلبان و نیز وضعیت مجاز شدن و یا نشدن آن ها است



 

 
 

پس از مشاهده این اطالعات در کارنامه اولیه، متقاضیان می توانند فرآیند انتخاب رشته خود را پیش گیرند. با 

اوطلب می تواند در یکی از دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس توجه به وضعیت قبولی، هر د

 مسافت تحصیل، محل دانشگاه رشته، انتخاب روند در که بدانید تا است ذکر به الزم. کند نام ثبت …خودگردان و 

طلبان باید با تمامی شاخه های داو این، بر عالوه. است اهمیت حائز نیز...  و دانشگاه علمی رتبه زندگی، محل تا

  .رشته انسانی به خوبی آشنا شده و سپس، بر اساس عالیق خود یکی از آن ها را انتخاب نماید
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  زمان انتخاب رشته کنکور انسانی

 کننده مشخص  انتخاب رشته کنکور سراسری در رشته علوم انسانی می تواند یکی از تصمیمات مهم زندگی و

ته نیز همین است. با اطالع داشتن از زمان انتخاب رش انتخاب اهمیت دلیل و باشد فردی هر زندگی و شغلی آینده

واحد رشته علوم انسانی، داوطلبان می توانند با درج کد رشته محل های مورد عالقه شان در فرم انتخاب رشته و 

درج آن در سامانه سازمان سنجش انتخاب خود را نهایی کنند. زمان تقریبی انتخاب واحد رشته انسانی مانند رویه 

ی گذشته مرداد ماه می باشد. الزم به ذکر است که زمان دقیق انتخاب واحد پس از اعالم نتایج اولیه کنکور سال ها

تماس  ایران تحصیل مشخص خواهد شد. برای اطالع دقیق از زمان آن، می توانید با مشاوران ما در 1401سال 

  .بگیرید

  

  لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز

حال که به با انتخاب رشته کنکور انسانی و زمان آن آشنا شدید، بهتر است برای این که انتخاب رشته خوبی داشته 

، آشنا شوید. در این قسمت از مقاله لیست رشته های لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز نیز باشید، با

برای پذیرش در هر یک از دانشگاه های سراسری معتبر کشور آورده شده است.  1401به مورد نیاز انسانی با رت

  :لیست رشته های این گروه، شامل موارد زیر می باشند

 (درصد ظرفیت 5رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی، سهمیه ایثارگر )

 رتبه در سهمیه رشته قبولی دانشگاه

 46 مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

 1159 مدیریت مالی رشت –دانشگاه گیالن 
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 3089 مدیریت امور بانکی دانشگاه خوارزمی تهران

 3945 علوم سیاسی دانشگاه شاهد

 8664 زبان شناسی دانشگاه شیراز

 12273 تاریخ دانشگاه عالمه طباطبایی

 42565 مدیریت فرهنگی هنری فرهنگ و علم دانشگاه غیر انتفاعی

دانشگاه غیر انتفاعی مذاهب اسالمی 

 تهران –
 96059 ادیان و مذاهب

  

 (درصد ظرفیت 25رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی، سهمیه ایثارگر )

 رتبه در سهمیه  رشته دانشگاه قبولی

 473 مدیریت مالی دانشگاه عالمه طباطبایی

 894 علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی

 1172 مدیریت مالی دانشگاه میبد

 10264 تاریخ اسالم دانشگاه میبد



 

 
 

 17967 فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه تهران

 44067 فلسفه و عرفان اسالمی تهران –دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی 

  

 رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی، سهمیه منطقه یک

 رتبه در سهمیه رشته دانشگاه قبولی

 32 روانشناسی دانشگاه تهران

 42 حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 58 روانشناسی دانشگاه اصفهان

 78 روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 125 مدیریت مالی دانشگاه عالمه طباطبایی

 143 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

 164 حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی

 952 مدیریت بیمه دانشگاه خوارزمی تهران

 1293 علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

 2157 علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 3376 مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد



 

 
 

 4565 زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه لرستان خرم آباد )نوبت دوم

 5112 جغرافیا تهران –دانشگاه خوارزمی 

 5972 ادیان و عرفان (دانشگاه تهران )محل تحصیل قم

 شهر تحصیل محل –دانشگاه پیام نور تهران 

 پردیس جدید
 8683 حقوق

 9263 علوم سیاسی دانشگاه تبریز

 10453 تاریخ دانشگاه تهران

 16443 حقوق کریم رباط بهارستان واحد –دانشگاه پیام نور 

 16965 مدیریت فرهنگی هنری دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ

 25867 اسالمی حکمت و فلسفه دانشگاه گنبد

 44064 تاریخ اسالم دانشگاه میبد

  

  



 

 
 

 

  

  

 رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی، سهمیه منطقه دو

 رتبه در سهمیه رشته قبولی دانشگاه محل قبولی

 52 روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 356 مدیریت مالی دانشگاه تهران

 864 فقه و مبانی حقوق اسالمی (دانشگاه خوارزمی )محل تحصیل کرج



 

 
 

 964 مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی تهران

 1125 حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران

 1934 حسابداری دانشگاه شیراز

 2954 فقه و مبانی حقوق اسالمی کرمان –دانشگاه شهید باهنر 

 3257 برنامه ریزی اجتماعی و تعاون دانشگاه عالمه طباطبایی

 4848 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی

 5935 مدیریت امور گمرکی (دوم نوبت) بندرعباس –دانشگاه هرمزگان 

 6938 مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

 7954 ادیان و عرفان (دانشگاه الزهرا )س

 8557 روانشناسی (دوم نوبت) مهریز –دانشگاه یزد 

 9749 علوم سیاسی کرمان –دانشگاه شهید باهنر 

 12062 علم اطالعات و دانش شناسی مشهد –دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز 

 19294 مطالعات خانواده (دانشگاه اردکان )نوبت دوم

 22946 فلسفه و حکمت اسالمی کرمانشاه –دانشگاه رازی 

 29618 مدیریت فرهنگی هنری دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ

 36756 ورزشی علوم تربیت بدنی و دانشگاه زابل



 

 
 

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل 

 (تحصیل تهران
 47564 فلسفه و عرفان اسالمی

 77153 اقتصاد بوشهر –دانشگاه خلیج فارس 

  

 رتبه قبولی مورد نیاز در دانشگاه دولتی رشته انسانی، سهمیه منطقه سه

 رتبه در سهمیه رشته قبولی دانشگاه محل قبولی

 462 روان شناسی دانشگاه تهران

 663 روان شناسی (دانشگاه عالمه طباطبایی )نوبت دوم

 757 مشاوره دانشگاه تهران

 1692 حقوق دانشگاه بیرجند

 2033 مشاوره دانشگاه تهران

 3403 علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 4852 مدیریت بیمه (دانشگاه عالمه طباطبایی )نوبت دوم

 5734 فقه و مبانی حقوق اسالمی (دانشگاه سمنان )نوبت دوم

 6972 مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد

 7825 تاریخ دانشگاه عالمه طباطبایی

 8624 مدیریت صنعتی دانشگاه گنبد



 

 
 

 12023 روان شناسی ورامین واحد –دانشگاه پیام نور تهران 

 19313 ایران شناسی همدان –دانشگاه بوعلی سینا 

 20634 روان شناسی جنوب تهران واحد –دانشگاه پیام نور تهران 

 57925 فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه بیرجند

 67225 زبان شناسی (دوم نوبت) ایرانشهر –دانشگاه والیت 

  

 . ، بر روی لینک زیر کلیک کنیدلیست رشته های بدون کنکور انسانی جهت آشنایی با

  

  

 رتبه قبلی انتخاب رشته انسانی در سهمیه ها

برای برقراری عدالت در آزمون کنکور سراسری کشور، هر یک از داوطلبان با توجه به شرایط و محل زندگی خود 

 هر اصلی رتبه. باشند می …دارای یکی از سهمیه های مناطق، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان، خانواده شهدا و 

اشد که به معنی این است که این متقاضی با ب می سهمیه در رتبه همان کارنامه در نیز کنندگان شرکت از یک

سایر متقاضیانی که دارای سهمیه مشترک هستند، در وارد شدن به دوره های مختلف نام برده شده در دانشگاه 

  .های سراسری رقابت کرده است

اوطلبانی برای مثال رتبه در سهمیه یک داوطلب کنکور انسانی که دارای سهمیه منطقه دو است، با رتبه تمامی د

سنجیده می شود که دارای سهمیه منطقه دو می باشند نه با تمامی شرکت کنندگان کنکور سراسری. البته الزم 

به ذکر است که رتبه ای نیز تحت عنوان رتبه کشوری اعالم می شود که در آن رتبه شرکت کننده نسبت به تعداد 

 .کل داوطلبان گروه علوم انسانی سنجیده شده است
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 شاخه های رشته انسانی به تفکیک زیر گروه ها لیست

در کارنامه کنکور سراسری به تمامی شرکت کنندگان رتبه ای نیز تحت عنوان رتبه زیر گروه، عالوه بر رتبه در 

سهمیه و رتبه کشوری اعالم می شود. در هر زیر گروه رشته های مختلف و نیز ضرایب امتحانی مختلفی وجود 

داوطلب می تواند با توجه به نمره ای که در هر زیر گروه به دست آورده است، احتمال قبولی دارد که به کمک آن 

  .خود را در هر یک از رشته های گروه علوم انسانی مشخص کند

به این نکته توجه کنید که گروه آزمایشی علوم انسانی دارای پنج زیر گروه می باشد که در هر یک از این زیر گروه 

مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال رشته فلسفه یکی از پر طرفدار ترین رشته های علوم انسانی می  ها رشته های

باشد که در زیر گروه یک قرار دارد، در نتیجه داوطلبی که بخواهد رشته فلسفه را در کنکور انسانی انتخاب کند 

 .گروه ها به دست آوردمی بایست رتبه مناسب و باالیی را در زیر گروه یک نسبت به سایر زیر 

  

 زیرگروه یک رشته انسانی

آموزش زبان 

 عربی

آموزش زبان و 

 ادبیات فارسی
 ادیان و مذاهب ادیان و عرفان

کارشناسی 

ارشد پیوسته 

 علوم قضایی

کارشناسی 

ارشد پیوسته 

معارف اسالمی 

 و حقوق

 آموزش الهیات

 ایران شناسی
تاریخ تمدن 

 ملل اسالمی

تربیت مروج 

 سیاسی
 حقوق

کاردانی تربیت 

معلم قرآن 

 کریم

کاردانی امور 

 تربیتی

کاردانی خدمات 

 اداری



 

 
 

زبان و ادبیات 

 ترکی آذری

زبان و ادبیات 

 عربی

زبان و ادبیات 

 فارسی

زبان و ادبیات 

 کردی

کاردانی آموزش 

 دینی و عربی

کاردانی تربیت 

 مبلغ قرآن کریم

کاردانی تربیت 

 مبلغ قرآن کریم

زبان و فرهنگ 

 ربیع
 شیعه شناسی

علوم قرآن و 

 حدیث
 علوم قضایی

کاردانی امور 

 دولتی

معارف اسالمی 

 و مدیریت

معارف اسالمی 

 و کالم

فرهنگ و 

 معارف اسالمی
 فقه شافعی

فقه و حقوق 

 اسالمی

فقه و حقوق 

 امامی

معارف اسالمی 

 و ادیان

معارف اسالمی 

 و تاریخ

معارف اسالمی 

 و علوم تربیتی

فقه و حقوق 

 حنفی

فقه و حقوق 

 شافعی

فقه و مبانی 

 حقوق اسالمی
 فلسفه

معارف اسالمی 

 و علوم قرآنی

معارف اسالمی 

 و اخالق

معارف اسالمی 

 و تبلیغ –

 ارتباطات

فلسفه و حکمت 

 اسالمی

فلسفه و عرفان 

 اسالمی

فلسفه و کالم 

 اسالمی

مترجمی زبان 

 عربی
 معارف اسالمی

مربیگری 

 عقیدتی
  

  

 زیرگروه دو رشته انسانی

آموزش علوم 

 اجتماعی
 امنیت اطالعات

امنیت بین 

 الملل
 امنیت نرم

برنامه ریزی 

اجتماعی و 

 تعاون

پژوهشگری 

 امنیت
   جامعه شناسی

 ضد تروریسم روزنامه نگاری
علوم ارتباطات 

 اجتماعی

علوم فنی 

 امنیت

حفاظت 

 اطالعات

مددکاری  

 اجتماعی
 مردم شناسی

  



 

 
 

 زیرگروه سه رشته انسانی

 روابط عمومی حسابداری امنیت اقتصادی اقتصاد

مدیریت و 

بازرگانی 

 دریایی

مطالعات 

ارتباطی و 

فناوری 

 اطالعات

   هتلداری

فناوری 

اطالعات و 

 ارتباطات

 گردشگری
مدیریت امور 

 بانکی

مدیریت امور 

 گمرکی

کاردانی امور 

 گمرکی

کاردانی اقتصاد 

 کار و بهره وری

کاردانی 

 هتلداری

مدیریت 

 بازرگانی
 مدیریت بیمه

مدیریت بیمه 

 اکو

کاردانی امور 

 بانکی

کاردانی امور 

 فرهنگی

کاردانی امور 

 مالی و مالیاتی
   کاردانی بیمه

مدیریت 

 صنعتی

مدیریت 

 فرهنگی هنری
 مدیریت مالی مدیریت کسب

کاردانی 

 حسابداری

کاردانی روابط 
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 زیرگروه چهار رشته انسانی

 جغرافیا تاریخ اسالم زبان شناسی تاریخ باستان شناسی آموزش جغرافیا آموزش تاریخ



 

 
 

 علوم سیاسی
کاردانی باستان 

 شناسی
_ _ _ _ _ 

  

 زیرگروه پنج رشته انسانی

آموزش 

   ابتدایی

آموزش تربیت 

 بدنی

آموزش دانش 

 با آموزان 

 ویژه نیازهای

 روانشناسی
راهنمایی و 

 مشاوره

علم اطالعات و 

 دانش شناسی
 علوم تربیتی

 مشاوره علوم ورزشی
مطالعات 

 خانواده

مدیریت 

آموزشی )با 

رویکرد آموزش 

 (سازمانی

کاردانی آموزش 

و پرورش 

 ابتدایی

    

  

توجه داشته باشید که این جداول بر اساس رشته های دانشگاه های سراسری در نوبت های روزانه، شبانه )نیمه 

دوم(، پردیس خودگردان، پیام نور و غیر انتفاعی جمع آوری شده است که ممکن است این رشته ها در سایر 

   .دانشگاه ها نیز مانند آزاد و علمی کاربردی ارائه شوند

  

 وس کنکور انسانیضریب در

کنکور انسانی همانند کنکور تجربی و ریاضی و ... دارای دو دفترچه است که دفترچه اول شامل دروس عمومی و 

دفترچه دوم شامل دروس اختصاصی می باشد. هر یک از این دفترچه ها شامل دروسی هستند که افراد برای 



 

 
 

آن ها آشنا شوند. ضرایب دروس عمومی و دروس داشتن رتبه ای خوب، باید با تمامی این دروس و ضرایب 

 :اختصاصی این رشته، شامل موارد زیر می باشند

 ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی

 ترتیب این به. دهد می نشان را درس آن تاثیرگذاری میزان و اهمیت مشخص، گروه زیر یک در درس هر ضریب

اشد، میزان اثر بخشی مثبت یا منفی آن درس در تراز ب بیشتر معین گروهی زیر در درس یک ضریب چقدر هر که

 کنکور و رتبه داوطلب در همان زیر گروه بیشتر خواهد بود. الزم به ذکر است تا بدانید که ضریب دروس عمومی

 و دین ،2 برابر عربی زبان ،4 برابر فارسی ادبیات و زبان برای مقدار این. باشد می برابر ها گروه زیر تمامی برای

 .است شده برآورد 2 معادل نیز انگلیسی زبان و 3 معادل دگیزن

  

 ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی

عالوه بر دروس عمومی، دروس اختصاصی نیز دارای ضرایب مختلفی هستند. الزم به ذکر است تا بدانید که ضرایب 

ی باشند. ضرایب هر یک از آن ها به دروس اختصاصی رشته انسانی در هر یک از زیر گروه ها، با یکدیگر متفاوت م

  :شرح زیر می باشد

  ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی

 ضرایب زیرگروه مواد امتحانی 

 ریاضی

 2 1زیرگروه 

 4 2زیرگروه 

 4 3زیرگروه 



 

 
 

 3 4زیرگروه 

 3 5زیرگروه 

 اقتصاد

 1 1زیرگروه 

 2 2زیرگروه 

 3 3زیرگروه 

 2 4زیرگروه 

 2 5زیرگروه 

 زبان و ادبیات فارسی

 4 1زیرگروه 

 2 2زیرگروه 

 2 3زیرگروه 

 2 4زیرگروه 

 2 5زیرگروه 

 عربی اختصاصی

 4 1زیرگروه 

 1 2زیرگروه 

 1 3زیرگروه 

 1 4زیرگروه 



 

 
 

 1 5زیرگروه 

 تاریخ و جغرافیا

 1 1زیرگروه 

 1 2زیرگروه 

 1 3زیرگروه 

 3 4زیرگروه 

 1 5زیرگروه 

 علوم اجتماعی

 1 1زیرگروه 

 3 2زیرگروه 

 2 3زیرگروه 

 2 4زیرگروه 

 3 5زیرگروه 

 فلسفه و منطق

 3 1زیرگروه 

 1 2زیرگروه 

 1 3زیرگروه 

 2 4زیرگروه 

 2 5زیرگروه 



 

 
 

 روانشناسی

 1 1زیرگروه 

 2 2زیرگروه 

 1 3زیرگروه 

 3 4زیرگروه 

 3 5زیرگروه 

  

 . بر روی لینک زیر کلیک کنید ،زیر گروه های رشته انسانی ضرایب برای آشنایی بیشتر با

  

  

 اخبار پیرامون انتخاب رشته در کنکور علوم انسانی

 انتخاب رشته کنکور سراسری آغاز شد

 خارجه های زبان و تیر دهم تجربی تیر، نهم انسانی و ریاضی تیر، هشتم روز هنر رشته در ۱۴۰۱ سراسری کنکور

 .شد برگزار داوطلب ۲۲۰ و هزار ۴۸۹ و میلیون یک شرکت با تیر یازدهم

 های علوم پایه، انسانی و کشاورزیجذب رتبه های برتر کنکور در رشته

 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت و نخبگان ملی حقیقات و فناوری، بنیادبا تصویب هماهنگ وزارت علوم، ت

 های زبان و هنر ۵۰ تا ۱ های رتبه و انسانی علوم تجربی، علوم فیزیک، و ریاضی های گروه ۱۰۰ تا ۱ های رتبه

https://irantahsil.org/%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%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://irantahsil.org/%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%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 
 

انش آموزی در د ملی المپیادهای در کشوری برنز و نقره طال، های نشان دارندگان و ۱۴۰۱ سال کنکور در خارجی

 .صورت انتخاب و پذیرش در رشته های هدف اولویت دار از مزایای طرح مذکور برخوردار می شوند

 دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور گروه علوم انسانی منتشر شد

 آزمایشی گروه و هنر آزمایشی گروه ریاضی، علوم آزمایشی گروه در سراسری آزمون رشته دفترچه راهنمای انتخاب

  .شودزودی منتشر می های خارجی نیز بهزبان

  

  

 :اطالعیه

ثبت نام کنکور سراسری کلیه گروه های آزمایشی از جمله علوم انسانی، به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان 

 .سنجش آموزش کشور انجام می شود

  

  

  

 خالصه مطلب

ت نسبت به انتخاب رشته خود در دانشگاه اقدام کنند. پس از برگزاری ساالنه کنکور سراسری، داوطلبان می بایس

به دلیل اهمیتی که انتخاب این رشته دانشگاهی می تواند در آینده شغلی، تحصیلی و زندگی شخص بگذارد، الزم 

است تا داوطلب بهترین انتخاب را با توجه به موقعیت، رتبه و تراز علمی خود داشته باشد. برای داشتن بهترین 

ابتدا باید با شاخه های رشته انسانی آشنا شده و بر اساس عالقه و استعداد خود یکی از آن رشته ها را انتخاب 

 به همین دلیل در این مقاله به صورت تخصصی به بررسی نکات کنکور رشته انسانی پرداختیم و .انتخاب کنید

ت در مسیر انتخاب رشته خود از را جمع آوری کردیم. بهتر اس لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز



 

 
 

مشاوره انتخاب رشته در کنکور علوم انسانی مناسب استفاده کنید. کارشناسان و مشاوران مجرب ایران تحصیل 

همراه شما خواهند بود. در صورتی که با مشکل و یا ابهامی روبه رو شدید و یا سوالی داشتید می توانید با ما تماس 

 .ت بگذارید. کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهند بودبگیرید و یا برای ما کامن

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 


