
انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد، پس از اعالم نتایج اولیه و همین طور کارنامه کنکور 
، به 1401 نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزادصورت می گیرد. شما می توانید با کمک 

راحتی و صرفا با وارد نمودن تراز و رتبه خود، رشته هایی که می توانید بیش ترین شانس 

 .ها داشته باشید را شناسایی کنید قبولی را در آن

نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد، به شما کمک می کند تا فقط تراز و رتبه خود را وارد 
کنید، سپس کد رشته محل هایی که بیش ترین درصد قبولی شما در آن ها محتمل تر است را 

شما را با مزایای به شما معرفی می کند. در این مطلب تصمیم داریم به صورت تخصصی 

این نرم افزار آشنا کنیم. هم چنین نحوه استفاده از آن را برای شما شرح دهیم. با ما همراه 

 .باشید

 1401معرفی نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

، دسته بندی رشته های مختلف را برای شما 1401 نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد

می توانید با انتخاب سهمیه مورد نظر خود و هم چنین رتبه  مشخص کرده است. سپس شما

ای که در کنکور آزاد و یا سراسری کسب کرده اید، رشته محل هایی که شانس قبولی در آن 

 .ها را دارید را مشاهده کنید

این نرم افزار تا به امروز، با رشته محل هایی که به متقضیان و داوطلبان معرفی نموده 

شانس قبولی شما تضمین می کند. به طور کلی نرم افزار انتخاب رشته  درصد 86است، 

، سه دسته بندی مختلف که شامل موارد زیر می شود را برای شما نشان 1401دانشگاه آزاد 

 :خواهد داد

 رشته محل هایی که به صورت خوش بینانه در آن ها شانس قبولی دارید. 

 شانس قبولی دارید رشته محل هایی که به صورت منطقی در آن ها. 

 رشته محل هایی که به صورت بد بینانه در آن ها شانس قبولی دارید. 

شما می توانید با بررسی کد محل دانشگاه که در این موارد نشان داده می شوند، در مناسب 

 .ترین دانشگاه آزاد ثبت نام کنید
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 [caption/]معرفی نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد

  

 .کلیک کنید کنکورشرایط ثبت نام بدون برای اطالع از 

  

 1401مزایای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

، مزایای مختلفی 1401توجه داشته باشید که استفاده از نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 
را برای داوطلبین و متقاضیان به همراه دارد. در این بخش از مطلب به صورت کامل 

 :شما شرح می دهیممزایای آن را برای 

 کوتاه تر شدن مسیر انتخاب رشته 

 بررسی دقیق تراز و رتبه متقاضیان و داوطلبان. 
 در نظر گرفتن سهمیه هر متقاضی 

 معرفی رشته هایی که متقاضیان بیش ترین شانس قبولی در آن ها را دارند. 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%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/


  

 .؟ کلیک کنیدرشته تجربی مناسب چه کسانی استبرای اطالع از 

  

 نکاتی در مورد استفاده از نرم افزار انتخاب رشته

نکور سراسری و آزاد، متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد که پس از انتشار کارنامه اولیه ک
مجاز به انتخاب رشته دانشگاه آزاد شده اند، در تکاپوی بررسی شانس قبولی خود در دانشگاه 

 .های ازاد می باشند تا چیدمان فرم انتخاب رشته خود را بر اساس آن تکمیل کنند

کار گیری آخرین آمار منتشر شده از سوی  به همین خاطر سامانه مشاوره ایران تحصیل با به

دانشگاه آزاد که بر اساس آنالیز سال های گذشته می باشد، نرم افزاری را تحت عنوان نرم 
برنامه نویسی کرده است تا متقاضیان بتوانند با وارد  1401افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

ازی که کسب کرده اند، در زیر نمودن اطالعات گروه آزمایشی امتحانی، نوع سهمیه و تر

و رتبه کشوری خود، رشته و دانشگاه هایی که در آن شانس قبولی  2و زیر گروه  1گروه 

 .دارند را در سه محدوده که پیش تر آن ها را توضیخ دادیم، مشاهده کنند

ی الزم به ذکر است که نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد، برای داوطلبان تمامی سهمیه ها

آزاد و ایثارگران مناسب می باشد. اطالعات به دست آمده از این نرم افزار، صرفا نشان 

دهنده شانس قبولی متقاضی با در نظر گرفتن تراز های به دست آمده توسط او می باشد. الزم 
است بدانید که قبولی داوطلبان در هر کد رشته و با توجه به سهمیه های موجود در هر سال 

 .ا می کندتغییر پید

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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 [caption/]نکاتی در مورد نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد

  

 نحوه کار با نرم افزار انتخاب رشته

اگر تمایل دارید تا با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته، رشته مورد نظر خود را انتخاب 

 .نید، الزم است پیش از هر کاری، نحوه کار با آن را به خوبی آموزش ببینیدک

فیلد را مشاهده می کنید. در فیلد اول  3به طور کلی شما در زمان استفاده از این نرم افزار، 

باید گروه تحصیلی خود که شامل ریاضی، هنر، تجربی، انسانی و زبان می شود را انتخاب 

منطقه دسته بندی شده  3نشان دادن سهمیه )منطقه( شما می باشد که در  نمایید. سپس فیلد دوم

 .است

پس از انتخاب سهمیه، باید در فیلد آخر رتبه ای که کسب کرده اید را وارد نمایید. سپس گزینه 

 .جست و جو را انتخاب کنید. سپس رشته محل های مناسب با رتبه شما نمایش داده خواهد شد



درصد از  86که تا کنون افرادی که از این نرم افزار استفاده کرده اند، تا توجه داشته باشید 
آن ها در رشته های معرفی شده، شانس قبولی داشته و اکنون در حال تحصیل در دانشگاه 

 .مورد نظر خود می باشند
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 [caption/]نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزادراهنمای استفاده از 

  

 خالصه مطلب

درصد شانس قبولی، گزینه مناسبی برای  86با  1401 نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد

 .بررسی رشته محل هایی می باشد که شما می توانید در آن ها ادامه تحصیل بدهید

است تا متقاضیان و داوطلبان بتوانند  این نرم افزار به صورت تخصصی برنامه نویسی شده
تنها با انتخاب گروه تحصیلی، منطقه و وارد کردن رتبه در سهمیه، به راحتی رشته محل 

هایی که در آن ها شانس قبولی را دارند، مشاهده کنند. در این صورت داوطلبان می توانند با 

 .دقت بیش تری فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند
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