
 

 
 

 فرایند انتخاب رشته در دوره دبیرستان یکی از چالشی ترین مراحل زندگی تحصیلی هر فرد است. متأسفانه بسیاری از دانش

اندیشند. به علت همین بی اطالعی و   دهند و به همه جوانب انتخاب خود نمی آموزان این انتخاب را با آگاهی کافی انجام نمی

 های مختلف و آینده آن ها پس از مدتی به فکر تغییر رشته می  نسنجیده و در کنار آن عدم تحقیق کافی در مورد رشته انتخاب 

ای دیگر تا زمان کنکور   افتند و تصمیم می گیرند در دوران دبیرستان، رشته تحصیلی خود را تغییر دهند. به عالوه عده

ای دیگر شرکت کنند. بسیاری جزو آن دسته از افرادی هستند که قصد   رشته گیرند در کنکور  کنند و تصمیم می صبر می

 پذیر است؟   را دارند. اما آیا این کار امکان شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی

 نی میتوان کنکور تجربی داد و در زیر شاخه های رشته تجربی قبول شد؟ آیا با دیپلم انسا  به راستی آیا با دیپلم انسانی می

خواهیم در مورد موضوع شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی و  توان کنکور تجربی شرکت کرد؟ در این مقاله می

  .شرایط آن مطالبی را ارائه کنیم تا بتوانید در این مقطع انتخاب درسی داشته باشید که در آینده از تصمیم خود پشیمان نشوید

  

 لم انسانی شرکت در کنکور تجربی با دیپ 
ممکن است برخی از داوطلبانی که دارای دیپلم انسانی، ریاضی یا فنی و حرفه ای هستند، عالقه مند به قبولی در رشته های  

پزشکی بوده و قصد شرکت در کنکور تجربی را داشته باشند. از جمله سواالتی که دانش آموزان رشته انسانی با آن مواجه  

لم انسانی می توان در کنکور تجربی شرکت کرد؟ شرایط شرکت در کنکور تجربی با دیپلم هستند این است که آیا با دیپ

انسانی چیست ؟ میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور تجربی به چه صورت است؟ آیا شرکت در کنکور تجربی با دیپلم 

 .برای ثبت نام می پردازیم انسانی دارای محدودیت های خاصی است؟ در ادامه به پاسخ این سواالت و شرایط الزم

•   

  شرایط شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی
تمامی دانش آموزانی که در رشته انسانی فارغ التحصیل شده اند و دارای مدرک دیپلم نظام جدید و یا دیپلم نظام قدیم و پیش  

د. افراد متقاضی عالوه بر کنکور  دانشگاهی می باشند، این امکان را دارند که در کنکور سراسری تجربی شرکت کنن

 .سراسری تجربی، امکان ثبت نام و شرکت در گروه های آزمایشی ریاضی، زبان و هنر را نیز خواند داشت 

با توجه به این که سوابق تحصیلی در کنکور سراسری تأثیر بسیاری زیادی دارد، داوطلبانی که دارای دیپلم انسانی هستند،  

کنکور تجربی یا هر کنکور دیگری، میزان اعمال سوابق تحصیلی برایشان متفاوت خواهد بود و تنها  در صورت شرکت در 

 .ضریب دروس عمومی و مشترک محاسبه خواهد شد

پس در مجموع می توان گفت افراد متقاضی دارای مدرک دیپلم نظام جدید انسانی و همچنین داوطلبان دارای مدرک دیپلم و  

دیم انسانی، این امکان را دارند که در کنکور تجربی شرکت نمایند و عالوه بر کنکور تجربی می پیش دانشگاهی نظام ق

توانند در گروه های آزمایشی شناور هنر و زبان نیز حضور یابند. اما فراموش نکنید که تأثیر سوابق تحصیلی این دسته از 

مثل زیست شناسی، شیمی و فیزیک را در دوران   داوطلبان متفاوت خواهد بود، چرا که دروس تخصصی رشته تجربی را

 .دبیرستان نگذرانده اند و تنها مشمول اعمال سوابق تحصیلی دروس عمومی خواهند شد 



 

 
 

 
 حضور در کنکور تجربی با دیپلم انسانی 

 اطالعیه 

تجربی با دیپلم انسانی از  شما دواطلبان گرامی می توانید هر گونه ابهام و سوال خود را در مورد شرایط شرکت در کنکور 

مشاوران ارشد ما در ایران تحصیل مطرح کنید، کارشناسان ما تمامی ایام هفته حتی روزهای تعطیل پاسخگوی شما عزیزان  

  .هستند

  

  

 دریافت مدرک تحصیلی و شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی 



 

 
 

ک دیپلم می باشد. آن دسته از افرادی که موفق به دریافت  یکی از شرایط مهم شرکت در کنکور، فارغ التحصیلی و اخذ مدر

مدرک خود تا خرداد ماه سال برگزاری کنکور نشده اند، چنانچه مدرک خود را تا شهریور ماه همان سال اخذ کنند، به شرط  

 .قبولی در کنکور، اجازه ورود به دانشگاه را خواهند داشت

ود در شهریور ماه نشوند، در عین حال ورودی بهمن ماه باشند و مدرک  چنانچه داوطلبان موفق به اخذ مدرک دیپلم خ 

تحصیلی را تا دی ماه دریافت کنند، مجاز به ورود به دانشگاه خواهند شد. اما داوطلبان وروردی مهر، امکان تحصیل در 

که شامل موارد زیر  نیمسال اول تحصیلی را نخواهند داشت. چند مسیر برای تحصیل گروه دوم در دانشگاه وجود دارد 

 :است

 افراد داوطلبی که در دانشگاه غیر روزانه پذیرفته شده اند 

چنانچه داوطلبی در دانشگاه غیر روزانه پذیرفته شده باشد، موظف است به دانشگاه مورد نظر مراجعه کرده و فرآیند ثبت 

دی ماه مدرک خود اخذ کرده و به دانشگاه   نام خود را انجام دهد. عالوه بر آن باید نیمسال اول را مرخصی بگیرد و تا 

 .تحویل دهد

 داوطلبانی که در دانشگاه روزانه پذیرفته شده اند

این دسته از افراد باید توجه داشته باشند که حتماً یک ترم مرخصی خود را ثبت نمایند، چرا که اگر مرخصی آن ها ثبت  

 .د شد و شرایط ثبت نام در آزمون را نخواهند داشتنشود، از شرکت در کنکور سراسری سال آینده محروم خواهن

دروس رشته ریاضی ارتباط بیشتری با کنکور تجربی دارد و در کلیه دروس عمومی، درس شیمی و قسمت هایی از فیزیک 

رابطه  و ریاضیات با یکدیگر مشترک هستند، اما داوطلبانی که دارای دیپلم انسانی می باشند، اطالعات به نسبت کم تری در 

با دروس اختصصاصی رشته تجربی دارند. بر همین اساس جهت قبولی در رشته تجربی و رسیدن به اهداف خود، به  

 .مطالعه و تالش دو چندان نیاز خواهند داشت

  

 ۱۴۰۱شرایط بخشنامه جدید شرکت در کنکور سراسری  
یپلم داوطلب ضروتی ندارد و افراد ، یکسان بودن گروه آزمایشی با مدرک د۱۴۰۱برای حضور در کنکور سراسری 

متقاضی با هر مدرکی اجازه دارند در گروه های آزمایشی دلخواه خود شرکت کنند. افرادی که دارای مدرک کاردانی )فوق  

دیپلم( می باشند، این امکان را دارند که در این آزمون شرکت نمایند. توجه داشته باشید افرادی که واجد شرایط انصراف از 

ل و تحصیل مجدد باشند، با رعایت شرایط و ضوابط ثبت نام در کنکور که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد، می  تحصی 

 .توانند در این آزمون شرکت کنند

ساله نظام   4برای داوطلبان نظام قدیم دارا بودن مدرک دیپلم  ۱۴۰۱از برجسته ترین و مهم ترین شرایط ثبت نام کنکور  -1

کاردانی و یا دارا بودن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی است. به عالوه مهم ترین شرایط برای داوطلبان نظام  قدیم، مدرک



 

 
 

جدید داشتن مدرک پایه دوازدهم می باشد. یادآوری این نکته ضروری است داوطلبانی که پایه دوازدهم خود را تا پایان  

 .آزمون حضور یابندتمام کنند نیز می توانند در این  1401شهریور ماه سال 

داشتن معافیت تحصیلی و یا داشتن کارت پایان خدمت سربازی برای متقاضیان مرد ضروری است. افرادی که وارد   -2

 .دوره غیبت سربازی شده اند، اجازه شرکت در کنکور سراسری و ورود به دانشگاه را نخواهند داشت 

رگزاری کنکور سراسری حتماً باید وارد سایت سنجش شوند و  متقاضیان شرکت در کنکور سراسری چند روز پیش از ب -3

از بخش دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری، اطالعات مندرج بر روی کارت خود را بررسی نمایند و در  

 .صورت صحت اطالعات وارد شده نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند 

 
 با دیپلم انسانی  شرایط جدید شرکت در کنکور تجربی

 . بر روی لینک کلیک کنید ور تجربیرشته های کنک برای آشنایی با 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/


 

 
 

 سوابق تحصیلی و شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی 
های دانشگاهی انسانی ندارند و عالقه   ای به رشته  گونه که اشاره شد ممکن است افراد در انتها متوجه شوند که عالقه همان

بیشتر است. بنابراین شاید تصمیم بگیرند در کنکور رشته تجربی شرکت کنند. اما  های دانشگاهی تجربی  آنها به سمت رشته 

دانند که برای شرکت در کنکور سراسری یک رشته نیاز به داشتن دیپلم همان رشته است یا خیر؟ پاسخ این سؤال منفی   نمی

 .است

ای   پلم نظام جدید و یا نظام قدیم در هر رشته آموزانی که دارای مدرک دی باید این موضوع را یاد آوری کرد که کلیه دانش

آموزی دیپلم خود را در   خواهند شرکت کنند. یعنی اگر دانش  هستند، این امکان را دارند که در هر کنکور سراسری که می

  ثبت رشته انسانی گرفته باشد، شرایط شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی برای وی فراهم است. از سوی دیگر امکان

نام و شرکت در کنکور سراسری ریاضی، زبان و هنر نیز برای این دسته از داوطلبان وجود دارد. ذکر این نکته اهمیت  

دارد که صرفاً براساس عالقه و اطالعاتی که از جزئیات رشته انتخابی خود کسب کرده اید، مسیر انتخاب رشته را طی 

  .نمایید و از کسب مشاوره مناسب غافل نشوید

دیگری که باید به آن توجه کرد این است که سوابق تحصیلی در کنکور سراسری به میزان زیادی تأثیرگذار است و   اما نکته

خواهند در کنکور تجربی شرکت کنند، میزان اعمال سوابق برایشان معنای متفاوتی   آموزان رشته انسانی که می  دانش

شود. دلیل این تفاوت ضریب در اعمال سوابق   برای آن ها محاسبه میخواهد داشت و فقط ضریب دروس عمومی مشترک 

آموزان رشته انسانی دروس تخصصی رشته تجربی را در دبیرستان پاس نکرده اند. در ادامه به نحوه   این است که دانش

 .پردازیم تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم انسانی در کنکور تجربی می

  

 انسانی در کنکور تجربی  پلم میزان تأثیر سوابق تحصیلی دی
میزان سوابق تحصیلی بر روی نتیجه کنکور تأثیر مثبت دارد. در واقع اگر معدل شخص از حد نصاب بیشتر باشد، روی  

آموزان رشته انسانی درس های تخصصی رشته تجربی از جمله  نتیجه کنکور وی تإثیرگذار خواهد بود. از آنجا که دانش

یاضی را در دبیرستان پاس نکرده اند، تأثیر سوابق آن ها متفاوت خواهد بود. در جدول زیر تأثیر  زیست، فیزیک، شیمی و ر

ایم تا اطالعات موردنیاز در این مورد را به دست  هر یک از دروس را در پنج زیر گروه مختلف رشته تجربی قرار داده

 .آورید

  ضرایب دروس رشته علوم انسانی در گروه آزمایشی تجربیآیا با دیپلم انسانی می شود کنکور تجربی داد / 
نام دروس سوابق  

 زیرگروه پنج  زیرگروه چهار  زیرگروه سه زیرگروه دو زیرگروه یک تحصیلی 

 4 4 4 4 4 زبان فارسی تخصصی 
تخصصی   3عربی 

 2 2 2 2 2 انسانی 

 3 3 3 3 3 3تعلیمات دینی و قرآن 



 

 
 

 2 2 2 2 2 3زبان خارجی 
حداکثر درصد تاثیر  

 6.71 5.85 5.50 5.19 6.25 سوابق تحصیلی 

  

 
 تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور تجربی با دیپلم انسانی 

  

 فرایند تغییر رشته در دوره دبیرستان 
چنانچه دانش آموزی در دوره دبیرستان به این نتیجه رسید که تمایلی به ادامه تحصیل در رشته فعلی خود ندارد، بدون هیچ  

نگرانی می تواند با مدنظر قرار دادن یکسری شرایط رشته خود را تغییر دهد و در رشته دیگری ادامه تحصیل دهد.  

شاخه های نظری به شاخه های هنر و یا به شکل درون شاخه ای رشته  محصلین برای سال های نهم و دهم می توانند از 



 

 
 

خود را تغییر دهند. اما دانش آموزان باید دقت داشته باشند که می باست مطابق با فرم هدایت تحصیلی پایه نم وارد رشته  

ییر رشه دهند. اما برای مورد نظر خود شوند. همچنین محصلین سال دهم در نوبت امتحانات خرداد و شهریور می توانند تغ

این که شانس بیشتری برای پذیرش و اخذ مجوز تغییر رشته را داشته باشند، منطقی تر است که پیش از شروع فصل  

 .امتحانات خرداد ماه تصمیم خود را قطعی کنند

ند و به مدیر مدرسه  بعد از اینکه فرایند تغییر رشته شروع شد، دانش اموز موظف است فرمی را با عنوان فرم الف کامل ک

و پرورش ناحیه تأیید شود و   تحویل دهد. بعد از گرفتن تأییدیه از سوی مدیر مدرسه، این فرم حتماً باید توسط اداره آموزش

آموز این امکان را دارد که در در امتحانات رشته انتخابی خود شرکت نماید و در صورت احراز نمره  بعد از آن دانش

پذیر خواهد   صیل در آن رشته بپردازد. عالوه بر این روند تغییر رشته سال یازدهم به دوازدهم نیز امکانقبولی به ادامه تح 

 .ای انجام شود صورت درون شاخه  بود، اما تنها می تواند به 

  

 زمان شرایط شرکت در دو کنکور تجربی و انسانی به طور هم 
که آیا می توان از طریق دیپلم انسانی، مجدداً در کنکور انسانی و در  ممکن است برای داوطلبان کنکور این سوال پیش آید  

در جواب این سؤال که سوال بسیاری از افراد است، باید گفت با داشتن هر نوع   کنار آن در کنکور تجربی شرکت کرد؟

ه را دارد که در سال اول  زمان در دو کنکور سراسری شرکت نماید. تنها این اجاز صورت هم  تواند به  دیپلمی داوطلب نمی

توانند  در کنکور انسانی یا تجربی و در سال بعد کنکور دیگری را شرکت کند. اما ذکر این نکته ضروری است که افراد می

 .زمان در کنکور شاخه نظری و یکی از کنکورهای شناور زبان یا هنر شرکت نمایند هم 



 

 
 

  
 تجربی شرکت کرد آیا می توان با دیپلم انسانی در کنکور 

 .بر روی لینک کلیک نمایید ضرایب دروس کنکور تجربیجهت کسب اطالع از  

  

 رشته های گروه تجربی 
لبان حاضر در کنکور سراسری تجربی بر مبنای اطالعات در دست از جمله رتبه و  پس از اعالم نتایج اولیه کنکور، داوط

اقدام کنند. بعد از برگزاری  ۱۴۰۱تراز خود در کارنامه اولیه ضروری است که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته کنکور 

  .کنکور سراسری در موعد مقرر، مرحله سخت انتخاب رشته در مرداد ماه آغاز خواهد شد
یکی از اقدامات اساسی و مهم که داوطلبان خواهان انتخاب رشته کنکور تجربی باید بعد از گرفتن کارنامه خود انجام دهند، 

کسب اطالع دقیق از فهرست رشته های کنکور تجربی است. سازمان سنجش برای راحت کردن کار داوطلبان، ساالنه در 

لیست رشته های ارائه شده در هر گروه آزمایشی را اطالع رسانی خواهد  دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور سراسری، 

کرد. به دلیل اهمیت بسیار داشتن آگاهی از لیست رشته های ارائه شده در گروه های آزمایشی مختلف، که می تواند پایه  

https://irantahsil.org/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-98/


 

 
 

در قالب   1401تجربی اصلی انتخاب رشته ای مناسب باشد، در ادامه قصد داریم تا به معرفی فهرست رشته های کنکور 

 .جداول زیر بپردازیم

  

  1401فهرست رشته های کنکور تجربی  
هر سال سازمان سنجش با انتشار فهرست رشته های دانشگاهی کنکور تجربی کد رشته محل های این گروه آزمایشی را 

محل را اعالم می نماید. افراد مشخص کرده و به منظور تسهیل روند چینش انتخاب ها، میزان ظرفیت پذیرش هر کد رشته 

کد رشته محل متناسب با   150متقاضی در انتخاب رشته کنکور تجربی این اجازه را دارند که بعد از بررسی این جداول، 

 .عالقه مندی خود انتخاب کنند

هر درس   زیر گروه است که در هر زیر گروه فهرست رشته محل ها و ضرایب 5باید اشاره کرد که گروه تجربی دارای 

اختصاصی با دیگر زیر گروه ها متفاوت خواهد بود. در این قسمت فهرست رشته های کنکور تجربی به تفکیک زیر گروه  

 .را ارائه کرده ایم

  

 فهرست رشته های زیر گروه یک تجربی 

مهم ترین زیر گروه زیر گروه یک تجربی به علت داشتن رشته های پر تقاضا و محبوب از جمله پزشکی و دندان پزشکی،  

رشته پزشکی، دامپزشکی، دندان پزشکی، بیوتکنولوژی در مقطع دکتری   4های رشته تجربی است. در این زیر گروه 

 .پیوسته ارائه شده است

بعضی از رشته های این زیر گروه به صورت کاردانی ارائه شده اند، مانند کاردانی اتاق عمل، کاردانی تکنولوژی پرتو 

ردانی تکنسین سالمت دهان ... و دیگر رشته ها در این زیر گروه در مقطع کارشناسی پذیرش دارند. ضرایب درمانی، کا 

، شیمی  2، ریاضی 2، فیزیک 0، زمین شناسی 4دروس اختصاصی در زیر گروه یک به این صورت است: زیست شناسی 

3. 

  

  رشته های زیر گروه یک تجربی

 علوم و صینایع غذایی اتاق عمل 

 فیزیوتراپی  اعضای مصنوعی 

 كاردانی بهداشت حرفه ای  بهداشت و بازرسی گوشت 



 

 
 

بهداشت مواد غذائی ، بینایی 

 سنجی 
 كاردانی بهداشت محیط

 كارداني ساخت پروتزهای دندانی  پرستاری 

 كاردانی تكنولوژی ) رادیوتراپی ( پزشكی

 كاردانی فوریت های پزشكی  دبیری زیست شناسی

 كاردانی مامایی  پیوسته بیوتكنولوژی دكترای 

 كاردرمانی  دندانپزشكی 

 كارشناسی بهداشت محیط روانشناسی 

 زیست شناسی 
كارشناسی تكنولوژی پرتو درمانی ) رادیوتراپی 

) 

 زیست شناسی سلولی مولكولی 
كارشناسی تكنولوژی پرتو شناسی ) رادیولوژی  

) 

 پروتزهای دندانی كارشناسی ساخت  شنوایي شناسی

 مامایی  علوم تغذیه 

 بینایی سنجی  هوشبری 

  

 فهرست رشته های زیر گروه دو تجربی 

رشته های ارائه شده زیر گروه دو تجربی به رشته های شیمی معروف نیز هستند. رشته های این زیر گروه در مقطع  

مانند رشته شیمی محـض، شیمی کاربردی ... و در  دکتری عمومی رشته داروسازی و در مقطع کارشناسی رشته هایی 

مقطع كاردانی در رشته های مانند بهداشت حرفه ای هستند و دانشجویان می توانند در مقاطع اعالم شده ادامه تحصیل دهند.  

، فیزیک 3، ریاضی 4، شیمی 4، زیست 1ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه شامل موارد زیر است: زمین شناسی 

2. 

  

 رشته های زیر گروه دو تجربی
 داروسازی 

 بهداشت عمومی



 

 
 

 آموزش شیمی  

 بیولوژی و كنترل ناقلین بیماری ها 

 شیمی كاربردی

 شیمی محـض

 فنـاوری اطالعات سالمت 

 مهندسی بهداشت حرفه ای

 مهندسی بهداشت محیط

 كاردانی بهداشت حرفه ای 

  

  
  

 اطالعیه 
قبولی در رشته ای معین برای اخذ پذیرش تالش می کنند، باید از ضریب و زیر گروه رشته دلخواه افراد متقاضی که برای 

  .خود مطلع باشند 

  

  

 فهرست رشته های زیر گروه سه تجربی 

رشته های دانشگاهی ارائه شده در زیر گروه سه تجربی به زیر گروه زمین شناسی معروف است. این رشته ها شامل رشته  

زمین شناسی، دبیری زمین و ... می شود. ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه سه بدین شرح هستند: زمین   هایی مانند

 .2، شیمی 2، فیزیک  3، ریاضی 2، زیست 4

  

رشته های زیر گروه سه  

 تجربی 
 اقیانوس شناسی

 زمین شناسی

  

 فهرست رشته های زیر گروه چهار تجربی 



 

 
 

تجربی به زیر گروه ریاضی معروف هستند. اگر به این رشته ها نگاهی بیندازیم، می بینیم که  رشته های زیر گروه چهار 

رشته های هوانوردی، ناوبری هوایی، خلبانی، حسابداری, مدیریت و ... در این زیر گروه جای دارند. ضرایب دروس  

، 3، فیزیک 4، ریاضی 2یست ، ز1اختصاصی در زیر گروه چهار ضرایب دروس به قرار زیر هستند: زمین شناسی 

 .2شیمی 

 رشته های زیر گروه چهار تجربی 
 فناوری اطالعات و ارتباطات  كارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و ارشاد 

 مدیریت صـنعتی  ادیان و مذاهب، اقتصاد 

 مدیریت فرهنگی هنری تاریخ اسالم

 مدیریت كسب وكارهای كوچک  حسابداری 

 مدیریت مالی  ادبیـات عربـی زبـان و 

 مدیریت و بازرگانی دریایی  شـیعه شناسـی

 معارف اسالمی علم اطالعات و دانش شناسي

 تبلیغ و ارتباطات  علوم انتظامی 

 كاردانی امور بانكی  علوم قرآن و حدیث  

 كاردانی بیمه  فقه و حقوق اسالمی

 كاردانی امور دولتی  فقه و حقوق حنفی

 كاردانی امور فرهنگی  مبانی حقوق اسالمی فقه و 

 كاردانی امور مالی و مالیاتی  فلسفه و حكمت اسالمی

 كاردانی تربیـت مبلـغ قـرآن كـریم  فلسفه و كالم اسالمی

 كاردانی جهان گردی گردشـگری

 كاردانی حسابداری  مدیریت اطالعات و ارتباطات 

 نش شناسیكارداني علم اطالعات و دا مدیریت امور بانكی

 كاردانی علوم انتظامی  مدیریت امور گمركی 

 كارداني مدارك پزشكی  مدیریت بازرگانی 

 كاردانی مدیریت بازرگانی  مدیریت بیمه 

 كاردانی مدیریت صنعتی  مدیریت بیمه اكو 

 كارداني مدیریت گمركی مدیریت دولتی

 كاردانی هتلداری   
  

  



 

 
 

 تجربی فهرست رشته های زیر گروه پنج 

رشته های دانشگاهی زیر گروه پنج تجربی نیز دارای رشته هایی چون تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی،  

تکنولوژی جنگل داری، تکنولوژی شیالت و ... است. ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه چهار موارد زیر را پوشش  

 .2، شیمی 2، فیزیک 3ت ، ریاضیا 2، زیست شناسی 1می دهد: زمین شناسی 

  

 تجربی   رشته های زیر گروه پنج
 كتابداری در شاخه پزشكی  آموزش علوم ورزشی

 گیـاه پزشـكی  امنیت اطالعات 

 مددكاری اجتماعی  امنیت بین الملل 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی امنیت نرم ، پژوهشگری امنیت 

 مربیگری عقیـدتی  پژوهشگری امنیت  

 مطالعـات امنیتـی  تربیت مروج سیاسی

تـرویج و آمـوزش كشـاورزی  

 پایدار 
 مهندسـی تولیـد و ژنتیـک گیـاهی 

 حفاظت اطالعات ، ضد تروریسم 
فرآورده های    مهندسـی صـنایع چـوب و

 سلولزی

 مهندسی صنایع مبلمان علوم سیاسی

 مهندسی طبیعت  علوم فنی امنیت

 فضای سبزمهندسی  علوم ورزشی

 كاردانی امور اراضی  علوم و مهندسی باغبـانی 

 كارداني امور زراعی و باغی  علـوم و مهندسـی جنگـل

 كاردانی تكنولوژی تولیدات دامی  علـوم و مهندسی خاک

 كـاردانی تكنولـوژی تولیـدات گیـاهی  علوم و مهندسی شیالت 

علوم و مهندسی صنایع غذایی )   

 كشاورزی ( 
 كـاردانی تكنولـوژی جنگل داری 

 كاردانی تكنولوژی چوب علوم و مهندسی محیط زیست 

 كاردانی تكنولوژی شیالت كاردانی تكنولوژی صنایع غذایی 

كـاردانی تكنولـوژی مرتـع و آبخیز 

 داری 
 كاردانی تكنولوژی مواد غذایی 

 كاردانی پرورش اسب  كاردانی تولید و فراوری خرما



 

 
 

 ش زنبور عسـل كارداني پرور
كـارداني تولیـد و بهـره بـرداري از گیاهان 

 دارویي و معطر 

 كاردانی نوغان داری  كاردانی علوم ورزشی

 
 نحوه شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی 

 اطالعیه 

برخوردار است و باید به دور از  نحوه چیدمان و اولویت بندی انتخاب های افراد در مرحله انتخاب رشته از حساسیت باالیی 

هر گونه خطا و اشتباه صورت گیرد، به این دلیل که نرم افزار سازمان سنجش فرم انتخاب رشته را به ترتیب اولویت  

بررسی خواهد کرد و اولین رشته محل که ظرفیت داشته باشد را به عنوان محل قبولی در هنگام اعالم نتایج نهایی منتشر 

 .می کند

  

 برنامه ریزی برای کنکور تجربی 



 

 
 

برنامه ریزی کنکور تجربی به این دلیل که باالترین تعداد داوطلبان را به خود اختصاص داده است، بسیار حائز اهمیت است  

و بیشتر داوطلبان به خوبی این موضوع را درک کرده اند که بدون برنامه ریزی، درس خواندن غیر ممکن خواهد بود.  

برنامه ریزی می شود، فقط امور درسی مد نظر نیست، بلکه هنگام نزدیک شدن به فصل کنکور، کلیه  وقتی صحبت از 

در ادامه به نکات مهم برنامه ریزی کنکور تجربی و   .فعالیت های داوطلب در طول روز باید طبق برنامه ریزی باشد

 .برنامه ریزی اشاره خواهیم کردهمچنین به نقش منابع کمک آموزشی و شرکت در کالس های کنکور در پیشرفت 

  

 نکات بسیار مهم برنامه ریزی تجربی 
در فرایند برنامه ریزی برای کنکور تجربی، تعادل دروس عمومی و اختصاصی را رعایت کنید برای مثال اگر  •

 .ساعت عمومی باشد   3ساعت اختصاصی و   5ساعت مطالعه می کنید،  8در روز 
رس اکتفا نکنید، چرا که با این روش بازدهی مطالعه شما کم خواهد شد. الزم  در طول روز تنها به مطالعه یک د •

 .است که هم درس های عمومی و هم درس های اختصاصی در برنامه قرار داده شوند
 .درس از دروس اختصاصی در برنامه ریزی هر روزه شما جای داده شود 2درس از دروس عمومی و  2حداکثر  •
ا که از خستگی ذهن شما جلوگیری می کند، برای خود در نطر داشته باشید، می توانید سیر و فرایند مطالعاتی ر •

  .بعد از یک درس اختصاصی که سختی بیشتری دارد، برای تنوع یک درس عمومی در برنامه خود بگنجانید
نویسی می  جهت داشتن یادگیری مناسب و بهتر مطالب و برای اینکه مدت بیشتری در حافظه شما بمانند، حاشیه  •

آن را که ممکن است فراموش شوند، در    تواند به شما کمک شایانی بکند. بعد از خواندن هر درس نکات مهم

 .حاشیه کتاب درسی یادداشت نمایید
بعد از مطالعه یک مبحث به صورت تشریحی و به صورت تستی، حتماً می بایست فرایند خالصه نویسی را انجام  •

تست ها و خواندن پاسخ نامه تشریحی استخراج کرده اید، در فرایند خالصه نویسی  دهید. نکاتی که بعد از حل

 .یادداشت نمایید. مهم ترین مزیتی که خالصه نویسی دارد، مفید بودن آن بازه زمانی کوتاه مدت است
برای حل کردن تست ها بهتر است در دروس عمومی بالفاصله بعد از مطالعه و در دروس اختصاصی یک روز  •

 .بعد از مطالعه، تست زنی را انجام دهید. البته تست زنی شامل تست های آموزشی و تست های زمان دار می شود 



 

 
 

 
 برنامه ریزی برای کنکور تجربی 

  

 اهمیت انتخاب بهترین منابع کنکور تجربی 
کمی از داوطلبان هستند که فقط  در جریان برنامه ریزی کنکور نمی توان تنها به کتاب های درسی اکتفا نمود و بخش بسیار 

با کتاب درسی در این مسیر پیش می روند و به موفقیت می رسند، اما اغلب داوطلبان نیاز به منابع کمک آموزشی در کنار  

کتاب های درسی خواهند داشت، به ویژه آن دسته از داوطلبانی که به مدرسه نمی روند و تا به حال در هیچ کدام از کالس  

 .موزشی شرکت نکرده اندهای کمک آ

 :جهت تهیه منابع کنکور تجربی باید چند نکته را مد نظر قرار دهید

 .منباع کمک آموزشی مورد استفاده باید درسنامه جامع و استاندارد داشته باشند  .1
 .تست های منابع کمک آموزشی می بایست حتماً در سطح استاندارد تألیف شده باشند .2



 

 
 

نامه جامع و کامل از فاکتورهای بسیار مهمی است که باید در هنگام تهیه منبع کمک  برخورداری از پاسخ  .3

 .آموزشی به آن دقت داشته باشید
 .برای هر کدام از دروس خود، حداکثر یک کتاب جهت تست زنی و یک کتاب برای امر آموزش تهیه نمایید .4

  

 نقش شرکت در آزمون های آزمایشی در برنامه ریزی کنکور تجربی 
کالس های کمک آموزشی و کالس های کنکور که از سوی موسسات مختلف در مراکز استان ها تأسیس شده و فعالیت می  

نمایند، می توانند در آموزش بهتر مباحث به شما کمک کنند. اما در نظر داشته باشید که همه موسسات معتبر نیستند و مسیر  

ت دارد این است که باید قبل از شروع ثبت نام در کالس کنکور تحقیق برنامه ریزی را اصولی پیش نمی برند. آنچه اهمی

کنید که آیا از استادان با سطح علمی باال برخودار هستند؟ آیا رتبه های برتر کنکور در موسسه ای که به آن مراجعه کرده  

 اید،در آن موسسه حضور داشته اند یا خیر ؟

ید به زمان خود نیز دقت داشته باشید، به ویژه اگر هنوز محصل هستید.  به عالوه جهت ثبت نام در کالس های کنکور با 

ساعت در روز صرف مدرسه و کالس کنکور کنید، عالوه بر ذهن خسته که خواهید   11الی  10فرض کنید بخواهید حدود 

ساعت    7الی  5ثر ما به شما پیشنهاد می کنیم که در صورت ضرورت، حداک .داشت،عمالً وقتی برای مطالعه نخواهید داشت

در هفته را به کالس های کمک آموزشی اختصاص دهید. اگر هم به مدرسه نمی روید که شرایط بسیار مناسبی برای شرکت  

 .در کالس های کنکور خواهید داشت 

در این  باید اشاره کرد که آزمون های آزمایشی تأثیر بسیار مثبتی در روند پیشرفت شما خواهند داشت و می توانید با شرکت 

برای اصالح آن ها تالش نمایید. همچنین   آزمون های شبیه سازی شده کنکور، نقاط ضعف خود را هر چه بیشتر بشناسید و

این فرصت برای شما فراهم می شود که از برنامه راهبردی آزمون نیز به منظور برنامه ریزی کنکور تجربی خود بهره  

  .ببرید



 

 
 

 
 منابع کنکور تجربی اهمیت انتخاب بهترین 

 اطالعیه 

چنانچه به درسی عالقه ندارید، هیچ گاه آن را حذف نکنید. بهتر این است که در زمان هایی که بیشترین بازدهی را دارید،  

 .دروسی که تمایلی نسبت به آن ها ندارید را مطالعه کنید

  

  

 مشاوره شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی 
خود   خودی  موضوع شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی باید به این موضوع اشاره کرد که تغییر رشته به در ارتباط با 

کار آسانی نخواهد بود و نیازمند تالش و همت بسیاری است. شاید این تغییر رشته بعد از چند سال بی توجهی، در سال  

  .برگزاری کنکور اتفاق بیفتد



 

 
 

طلبی که سه سال دبیرستان خود را در رشته انسانی گذرانده و آشنایی کافی با رشته تجربی در واقع در سال کنکور داو

ندارد، باید تمام دروس سه سال رشته تجربی را مطالعه نماید تا به تسلط کافی برسد. مسلماً کسب نتیجه مناسب در کنکور  

اصولی و برخورداری از مشاوره صحیح می ریزی دقیق و  سراسری رشته دیگر غیر ممکن نیست، اما نیازمند برنامه

ریزی و با داشتن راهنمایی مشاور این کار را انجام دهد، حتی اگر با دیپلم انسانی   که داوطلبی با برنامه باشد. در صورتی

 .تواند در مسیری هموار به هدف نهایی خود دست پیدا یابد بخواهد همه سختی های کنکور تجربی را پشت سر بگذارد، می

  

 جدیدترین اخبار کنکور تجربی 

 بدون تأثیر قطعی معدل برگزار خواهد شد؟  ۱۴۰۲کنکور 

درصدی و قطعی سوابق تحصیلی در کنکور   ۴۰پیش از این عبدالرسول پور عباس؛ رئیس سازمان سنجش درباره تاثیر 

رسانی درباره شیوه برگزاری فرصت وجود دارد و بعد از آن اطالع ۱۴۰۱گفته بود: تا زمان برگزاری کنکور  ۱۴۰۲سال 

رسانی خواهیم کرد اما اگر ابالغ نشد،   تیر، مصوبه کنکوری ابالغ شد آن را اطالع ۱۵کنکور انجام خواهد شد، اگر تا 

 .است ۱۴۰۱همانند سال  ۱۴۰۲کنکور سال 

تیر مصوبه کنکوری ابالغ نشد،   ۱۵این گفته بود: اگر تا  به گزارش سالم نو، در حالی که رئیس سازمان سنجش پیش از

بدون تأثیر  ۱۴۰۲رسد با عدم ابالغ این مصوبه تا به امروز کنکور است، به نظر می  ۱۴۰۱همانند سال  ۱۴۰۲کنکور سال 

 .قطعی معدل برگزار خواهد شد 

 تأیید شد  ۱۴۰۱سالمت کنکور 

اعالم کرد: سالمت کنکور   ۱۴۰۱طرح شده در آزمون سراسری سال هیئت منتخب تحقیق و بررسی ابعاد برخی شبهات م

 .باشد ها مورد تأیید قطعی می ها و گروه  در تمامی رشته ۱۴۰۱سراسری سال 
در گزارش این هیئت منتخب که توسط وزارت علوم منتشر شده آمده است: پس از بررسی دقیق تمامی گزارشات و مستندات  

های مذکور صحت برگزاری این آزمون در بخش های مختلف شامل طراحی سؤاالت، چاپ،   ارائه شده از سوی دستگاه 

ئبه و کمبودی نداشته و با توجه به اقدامات سازمان سنجش قرنطینه، توزیع و دیگر مراحل فرایند اجرایی، هیچ گونه شا 

اندرکار در امر برگزاری این آزمون، سالمت کنکور سراسری سال   های دست  آموزش کشور و همکاری تمامی دستگاه

 .باشد ها مورد تأیید قطعی می ها و گروه  در تمامی رشته ۱۴۰۱
  



 

 
 

 
 انی مشاوره شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انس

 . بر روی لینک کلیک کنید شته های بدون کنکور تجربی دانشگاه دولتیربرای آگاهی از 

  

 خالصه مطالب

در ارتباط با   1401در این مقاله به بررسی شرایط شرکت در کنکور تجربی با دیپلم انسانی و همچنین بخشنامه جدید سال 

توان با دیپلم  پرداختیم و سعی کردیم در طول مقاله به این سوال پاسخ دهیم که آیا میشرایط شرکت در کنکور سراسری 

 .انسانی در کنکور تجربی شرکت کرد یا خیر

خواهند با دیپلم انسانی در آزمون تجربی حضور یابند،   دهند و می توجه داشته باشید افرادی که به هر دلیلی تغییر رشته می

ریزی دقیق و   تحصیلی و تأثیر آن برایشان متفاوت خواهد بود و این افراد جهت موفقیت در آزمون باید برنامهمیزان سوابق 

 اصولی را دنبال نمایند. چنانچه در این مسیر نیاز به مشاوره تحصیلی داشته باشید، کارشناسان کار آزموده و با سابقه 

 .تخاب بهترین منابع و همچنین رفع ابهامات یاری نمایندتوانند شما را در امر ان مجموعه ایران تحصیل می

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa/


 

 
 

  

 .کنید کلیکبرای دانلود مقاله 
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