
 

 
 

تواند باعث قبولی یک داوطلب در رشته و دانشگاه مورد نظر شود، انتخاب رشته دقیق و اصولی یکی از مواردی که می

است. در واقع اگر یک داوطلب بتواند انتخاب رشته را به صورت دقیق و اصولی انجام دهد امکان دست یابی به رتبه بسیار 

د. به همین دلیل ما قصد داریم در این مقاله اطالعاتی را نسبت به خوب در کنکور برای وی دور از دسترس نخواهد بو

سراسری در اختیار شما قرار دهیم تا شما بتوانید آگاهی کامل یک انتخاب رشته دقیق را  انتخاب رشته مجازی کنکور سامانه

تجربه کنید. الزم به ذکر است بدانید در این مقاله پایه و اساس انتخاب رشته مجازی کنکور را مورد بررسی قرار خواهیم 

لب شود. از سوی دیگر اطالعاتی را نسبت به داد که میتواند داشتن اطالعات در این مورد میتواند نقطه قوت هر داوط

 .سامانه انتخاب رشته مجازی کنکور ارائه خواهیم کرد

این نکته مهم را در نظر داشته باشید بخشی از این مقاله به نکات مهم انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری اختصاص داده 

در اختیار داوطلبان قرار داده   اراگراف به صورت جامعپ ۱۰مهم در   شده است. در واقع بهتر است ذکر کنیم که این نکات

خواهد شد. در نهایت اگر قصد دارید اطالعات کاملی نسبت به موارد ذکر شده و بسیاری از موارد دیگر به دست بیاورید 

 .پیشنهاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما در وبسایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

 امانه انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری باعث می شود دا انتخاب رشته دقیق و اصولی انجام دهیداستفاده از س

  

 نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری چیست؟

در این بخش از مقاله تصمیم داریم شما را نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور بیشتر آشنا کنیم. توجه داشته باشید این نرم 

و دانشگاه  رشته در قبولی رتبه ر قابلیت های متعددی دارد که به داوطلبان کمک می کند تا اطالعات کافی ازافزا

 .دلخواهشان به دست بیاورند

 در مورد انتخاب رشته مجازی کنکور چه می دانید؟

نجام می دهند گتمی بزرگ آینده هر فرد در گرو تحصیالت وی می باشد، در واقع اکثر افرادی که انتخاب رشته هوشمندانه ا

دارند. توجه داشته باشید یکی از سرنوشت سازترین مراحل زندگی تحصیلی هر فرد، شرکت برای ساخت آینده خود بر می

در گذشته بسیاری از افراد در این   .ای است که قرار است در آن وارد دنیای کار و اشتغال شود انتخاب رشته در کنکور و

ا متحمل می شدند، چرا که نمی دانستند چه رشته ایی را انتخاب کنند و یا احتمالی قبولی در آن چقدر مرحله استرس زیادی ر

  .است

در ادامه بهتر است ذکر کنیم نگرانی های این عزیزان نیز تا حد زیادی درست بود. چرا که با یک اشتباه همه تالش های 

اما خوشبختانه اخیراً با ایجاد نرم  .حبوب خود را از دست می دادندآنان به هدر می رفت و حتی شانس قبولی در رشته های م

دغدغه های بسیاری از داوطلبان کاهش پیدا کرد و حال آن ها با فراغ بال و دید بازتری   افزار انتخاب رشته مجازی کنکور

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

است که به نوعی باعث ایجاد البته حسن بزرگ این نرم افزار، رایگان بودن آن    .برای آینده خود تصمیم گیری می کنند

 .عدالت در میان همه داوطلبان شد. همین امر باعث استقبال زیاد از آن شد

  

  

  

 نرم افزار انتخاب رشته چگونه عمل می کنند؟

شود. به همین دلیل ما تصمیم داریم این سوال یکی از متداولترین سواالتیتی است که توسط بسیاری از افراد مطرح می

این نرم افزار کارنامه های سال های قبل را به طور  دهیم. توجه اشته باشیداطالعاتی را در این مورد در اختیار شما قرار 

خودکار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر اساس تمامی اطالعات حاصله از رتبه های قبول پذیرفته شده یا نشده در همه 

ند که تا چه حد امکان قبولی کدررشته محل های رشته های دانشگاهی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان مشخص می ک

همچنین، داوطلبان می توانند از طریق این نرم افزار در همه  .فرد مورد نظر در رشته یا رشته های مربوطه وجود دارد

البته ذکر این نکته ضروری است که روند  .دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، غیر انتفاعی و خودگردان انتخاب رشته کنند



 

 
 

رشته مجازی تنها بر اساس احتمال است و نمی توان به قطعیت گفت که نتیجه پیشنهاد شده حتمی است. اما تا حد  کار انتخاب

  .زیادی می توان به آن اعتماد کرد

 راهنمای ورود به سامانه انتخاب رشته کنکور مجازی

شایان ذکر است بدانید ورود و استفاده از  در این قسمت از محتوا تصمیم داریم شما را برای ورود به سامانه راهنمایی کنیم. 

سامانه انتخاب رشته مجازی کنکور به سادگی قابل انجام است و هر داوطلبی می تواند در طی چند گام به راحتی از این نرم 

 :افزار استفاده کند. برای این کار مراحل زیر به ترتیب باید انجام شود

 د به سامانه ایران تحصیل به نشانیورو irantahsil.org 

 انتخاب گزینه سامانه انتخاب رشته مجازی  

  جستجو و وارد کردن اطالعات به چند طریق. در روش اول داوطلب باید رتبه در سهمیه خود را وارد کند. در

امه و شماره داوطلبی و و کد رهگیری نیاز است. و در روش سوم، شماره شناسن  روش دوم، به شماره پرونده

 .شماره پرونده باید ثبت گردد

 ورود بخش اصلی شوید و یکی از روش ها همچون وارد کردن رتبه، رشته، دانشگاه را انتخاب نمایید. 

  نحوه عملکرد انتخاب رشته مجازی در سامانه ایران تحصیل

اده کنید بهتر است ذکر کنیم که متقاضیان می توانند حال که قصد دارید برای انتخاب رشته مجازی از امانه ایرانتحصیل استف

از سه طریق )رتبه قبولی داوطلب در کارنامه، وارد کردن دانشگاه و رشته مورد نظر، و انتخاب رشته در سال های 

 .میتوانند برای انتخاب رشته اقدام کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا اطالعات بیشتری به دست بیاورید  گذشته(

 تخمین بر اساس رتبه

در این بخش متقاضی رتبه خود )رتبه در سهمیه( را در قسمت خواسته شده وارد کرده و نرم افزار بر اساس آن به شخص 

لیستی از دانشگاه ها، رشته ها و کارنامه هایی که کنکوری های سال های قبل با همان رتبه در آن قبول شده اند را ارائه می 

 .دهد

 تخمین بر اساس دانشگاه و رشته

تخمین بر اساس دانشگاه و رشته یکی دیگر از روش های انتخاب رشته است. شایان ذکر است بدانید در این روش نیز 

داوطلب رشته یا دانشگاه مورد عالقه خود را ثبت کرده و سپس نرم افزار رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته یا دانشگاه 

 .را به وی می گوید مورد عالقه فرد

 انتخاب رشته مجازی

حال که به بخش انتخاب رشته مجازی رسیده ایم بهتر است بدانید این بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. داوطلب 

 .می تواند همه اولویت های خود برای انتخاب رشته کنکور را ثبت کرده و فرم را در این سامانه تکمیل کند



 

 
 

  

 اطالعیه

 ایجی که نرم افزار انتخاب رشته به طور اتوماتیک بر اساس آنالیز نتایج سال های گذشته بوده و به شکل دستی نیستنت

  

 چرا انتخاب رشته مجازی کنکور ؟

این روز ها با پیشرفت تکنولوژی اکثر افراد بیشتر تالش می کنند کار های خود را در فضا اینترنت انجام دهند. توجه داشته 

برای اینکه متقاضی بتواند بر این نرم افزار انتخاب رشته مجازی ایران تحصیل اعتماد داشته باشد، خوب است که از باشید 

  .ویژگی های آن آگاه باشیم و بدانیم که وجه تمایز آن با سایر نرم افزارها چیست

 دارای تحلیل و آنالیز قوی برای هر رتبه  

 س دفترچه انتخاب رشته کنکور معرفی شده از سوی سازمان سنجشمعرفی جدیدترین کد رشته محل ها بر اسا 

 در بر گرفتن تمامی دوره های تحصیلی روزانه، شبانه، پیام نور و خود گردان و غیره 

 ارائه نتیجه بر اساس سه احتمال قوی، ضعیف و بعید 

  رشته انتخاب شده 150انتخاب کردن محتمل ترین ها از میان 

  یا تغییر انتخاب های صورت گرفته توسط متقاضیامکان انجام ویرایش و 

  درصد ایثارگران 25و  5در نظر گرفتن سهمیه  

 ارائه فرم نهایی به داوطلب 

 مقایسه انتخاب رشته حضور و مجازی

مقایسه کنیم مطمئنا ویژگی های انتخاب رشته مجازی بیشتر از حضوری   اگر بخواهیم انتخاب رشته حضوری و مجازی را

ر هر شرایط امکان دارد در انتخاب رشته به صورت مجازی و حضوری مردد باشید و ندانید که کدام مناسب تر است اما د

مسلماً هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خود را دارند. برای مثال، در انتخاب رشته حضوری این امکان برای  .هستند

  .ا، نیازها و دغدغه هایش برای انتخاب رشته و دانشگاه صحبت کندفرد وجود دارد که با مشاور در مورد عالیق، خواسته ه

در این روش احساسات و هوش انسانی وجود دارد و انتخاب به صورت دستی است. با این وجود، ممکن است به دلیل 

ل تر شناخت کم در مورد شرایط و ظرفیت های پذیرش و همچنین عوامل دیگر، قبولی در برخی از رشته هایی که محتم

اما در انتخاب رشته مجازی، شاید هوش و یاعاطفه انسانی در میان نباشد، اما به دلیل ماشینی بودن آن   .هستند از دست برود

و برنامه هایی که بر اساس تحلیل عمل می کنند، پیشنهادها مطمئن تر بوده و داوطلب می تواند تصمیم بهتری برای انتخاب 

 .رشته بگیرد

  



 

 
 

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد برای اطالع از

  

  مشاوره و راهنمایی انتخاب رشته کنکور

عالوه بر همه نکاتی که تاکنون ذکر شد توصیه ما این است که داوطلبان در زمان انتخاب رشته به چند نکته مهم دیگر نیز 

یه برای مثال، داوطلبانی که قصد ورود و انتخاب رشته های بدون کنکور و یا به طور کلی شهر  .توجه الزم را داشته باشند

دار را دارند، حتماً در هنگام انتخاب رشته مجازی کنکور در رابطه با هزینه ها و شهریه های به روز دانشگاه مورد نظر 

مورد دیگر، شرایط خوابگاه است. برخی از دانشگاه ها از محل سکونت فرد دور بوده و  .اطالعات الزم را بدست آورند

 .ه داردطبیعتاً دانشجو نیاز به اسکان در خوابگا

سعی در تحقیق و بررسی در مورد شرایط اقامت در خوابگاه ارائه شده توسط دانشگاه مورد نظرتان را داشته باشید و ببینید 

مسافت و فاصله محل تحصیل نیز از دیگر مسائل مهم است. ممکن است برای فردی   .که آیا به شما تعلق می گیرد یا خیر

با همه این ها، ممکن است تصمیم  .د و باید به این موضوع نیز توجه ویژه ای داشتدوری از خانه و خانواده مشکل باش

داشته باشید که برای سال بعد هم مجدداً در کنکور شرکت کنید. بنابراین، در انتخاب رشته ها، بویژه رشته های روزانه باید 

شخص در یکی از دوره های روزانه قبول زیرا بر طبق قوانین سازمان سنجش، چنانچه   .حساسیت بیشتری به خرج دهید

 .شود و از رفتن به آن منصرف شود، تا یکسال بعد حق شرکت در رشته های روزانه را ندارد

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

  

 دقت نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور ایران تحصیل چقدر است؟

ه انتخاب رشته کنکور سراسری برایشان مطرح می شود، این است که آیا خطایی یک سؤال مهم که همه متقاضیان در سامان

این سؤال بسیار درست و بجاست. چرا که فرد باید   در انتخاب رشته مجازی وجود دارد و یا دقت آن تا چه حد باال است؟

ار دارد انتخاب رشته خود را به دست یکی از مهم ترین تصمیم های زندگی خود را اتخاذ کند و با اعتمادی که به این نرم افز

در جواب باید بگوییم نتایجی که نرم افزار انتخاب رشته به داوطلب تحویل می دهد به طور اتوماتیک بر  .آن می سپارد

  .اساس آنالیز نتایج سال های گذشته بوده و به شکل دستی نیست

اما می توان گفت که  .ت و هیچ گونه شکی در آن نیستالبته نمی توان گفت که این پیش بینی ها قطع به یقین درست اس

خوشبختانه دقت این سامانه به دالیل گفته شده بسیار باال است و داوطلبان می توانند با اطمینان خاطر به آن مراجعه و مراحل 

 .را انجام دهند

 نکات مهم انتخاب رشته مجازی کنکور



 

 
 

ه صورت مجازی انجام دهند باید نسبت به برخی از نکات مطلع شوند.به تمام افرادی که قصد دارند از انتخاب رشته را ب

نکته بسیار مهم را ذکر کرده و هرکدام را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم در نتیجه  10همین دلیل ما قصددارد 

 .یشنهاد می کنیم در ادامه با ما همراه باشید

 ل نشویداز توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی خانواده غاف

اولین مسئله مربوط به وضعیت و شرایط مالی خانواده می باشد، در واقع دیگر همه می دانید که ادامه تحصیل در تمامی 

مراکز دانشگاهی ایران به جز دانشگاه های روزانه با پرداخت هزینه همراه است و شما موظف به پرداخت شهریه در هر 

ً  .ترم تحصیلی هستید باید قبل از انتخاب رشته کنکور به وضعیت و شرایط اقتصادی خانواده خود نیز  از این جهت الزاما

  .توجه الزم را مبذول دارید و سپس برای انتخاب رشته اقدام فرمایید

این موضوع با توجه به بهم ریختگی اوضاع اقتصادی این روزهای ایران و بیکار شدن بسیاری از افراد به دلیل شیوع 

متأسفانه در حال حاضر فشار اقتصادی زیادی به خانواده ها وارد می شود و  .ت بیشتری پیدا می کندویروس کرونا اهمی

از این جهت توجه به اوضاع اقتصادی خانواده  .حتی بسیاری از خانواده ها در تأمین نیازهای اساسی خود نیز مشکل دارند

 .رخوردار استدر زمان انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاهی از اهمیت باالیی ب

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید راهنمایی و مشاوره انتخاب رشته کنکور تجربی برای دریافت

  

 در رابطه با ظرفیت رشته ها و دانشگاه ها اطالعات دقیقی را بدست آورید

یکی از مهم ترین مواردی که باید در زمان انتخاب رشته ها و دانشگاه ها به آن توجه الزم را مبذول دارید در رابطه با 

انتخاب کنید که ظرفیت پذیرش  ه رشته ها و دانشگاه هایی رادر صورتی ک .ظرفیت رشته ها و دانشگاه های کشور است

 .دانشجو در آن ها پایین است مسلماً نمی توانید مؤفق عمل کنید و قبولی را حتی علی رغم داشتن بهترین رتبه از آن خود کنید

 اطالعات کاملی را در رابطه با رشته های تحصیلی دانشگاهی بدست آورید

هی یکی از موارد مهمی است که الزاماً قبل از هر گونه اقدامی برای انتخاب رشته های تحصیلی شناخت رشته های دانشگا

در واقع، انجام انتخاب رشته بدون شناخت انواع رشته های دانشگاهی کار منطقی به نظر نمی  .باید به آن توجه داشته باشید

می تواند به شما کمک کند تا رشته مورد عالقه خود را شناخت رشته ها  .رسد و می تواند شما را به ناکجا آباد برساند

 .بشناسید و بدانید که در کدام یک از این رشته های دانشگاهی استعداد و توانایی دارید و می توانید مؤفق تر عمل کنید

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/


 

 
 

وه آزمایشی شما البته راه حل پیشنهادی ما برای رسیدن به شناختی دقیق و به روز در رابطه با انواع رشته های تحصیلی گر

فردی که شناخت خوبی در رابطه با  .)ریاضی، انسانی، تجربی، هنر و زبان( استفاده از کمک مشاوری خبره و آگاه است

رشته های دانشگاهی داشته باشد و بتواند شما را از دروس مورد مطالعه در آن رشته و همین طور بازار کار و ظرفیت آن 

 .مطلع کند

 به دانشگاه ها تعیین کنید هدف خود را از ورود

یکی از مهم ترین مواردی که قبل از دست زدن به انتخاب رشته باید به آن توجه الزم را مبذول دارید در رابطه با تعیین 

 .ادامه تحصیل بدون هدف تنها هدر دادن عمر است و نتیجه مطلوبی را در پی ندارد .هدف از ورود به دانشگاه هاست

 اشته باشیداز خودتان شناخت د

بعد از شناخت رشته های دانشگاهی نوبت به ارزیابی آن با هماهنگی با استعدادها، عالیق و خواسته های شخصیتان می 

البته یک نکته  .در واقع، شما باید ببینید که آیا رشته انتخابی با اهداف و توانایی های شما سنخیت الزم را دارد یا خیر .رسد

رد، و آن هم این که تا وقتی که کاری را شخصاً تجربه نکرده باشیم، نمی توانیم به طور دقیق در مهم در این بین وجود دا

 مورد سازگاری با آن نظر دهیم. حال باید چه کرد؟

است. آزمون های بسیاری وجود دارد که از طریق  تیپ شخصیتی و انتخاب رشته راه حل این مسئله، استفاده از آزمون های

و  MBTIرشته ها و شغل ها برای افراد شناسایی می شوند که از جمله آن ها می توان به آزمون استرانگ، آن مناسب ترین 

در مشاوره انتخاب رشته ایران تحصیل برای هر داوطلب این تست ها گرفته می شود  .آزمون رغبت سنجی هالند اشاره کرد

 .تا متقاضی با اطمینان خاطر دست به انتخاب بزند

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید تیپ شخصیتی و انتخاب رشته اطالعات نسبت به برای کسب

  

 دهای خود را بشناسیدتوانایی و استعدا

شناخت استعدادها و توانایی های فردی یکی از مهم ترین مواردی است که قبل از هر گونه اقدامی برای انتخاب رشته 

اما شاید بپرسید که در صورت عدم اطالع از این موضوع چگونه می توانم به شناخت  .کنکور باید به آن توجه داشته باشید

 انایی های فردی برسم؟درستی از استعدادها و تو

در پاسخ باید عرض کنیم که بهترین راه شناخت توانمندی های فردی استفاده از کمک های مشاوری کاردان و خبره در این 

یک مشاور حرفه ای با استفاده از آزمون های رغبت سنجی و تست های مختلف می تواند کمک بزرگی به شما  .رابطه است

 .کند و دل نگرانی ها را از شما دور کند

https://irantahsil.org/%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/


 

 
 

  از دریافت مشاوره تحصیلی از مشاوران برتر غافل نشوید

شتن انتخاب رشته ای مؤفق و دقیق یکی دیگر از مواردی که به جز انتخاب رشته مجازی کنکور می تواند به شما در دا

مشاورانی که می توانند به بهترین شکل ممکن  .کمک کند استفاده از مشاوره بهترین و برترین مشاوران تحصیلی است

راهنماگر شما برای شناخت رشته های تحصیلی و همین طور مراکز مختلف دانشگاهی باشند و فوت و فن قبولی در آن ها 

 .را به شما بگویند

بعالوه، شما نیاز به کسب اطالعاتی در رابطه با نحوه درست انتخاب رشته و چیدمان رشته های تحصیلی در دفترچه انتخاب 

یک مشاور خبره می تواند شما را از این موارد مهم نیز به خوبی آگاه کند تا خدایی ناکرده با داشتن  .رشته کنکور دارید

پس مالحظه می کنید که نقش مشاور تحصیلی در رسیدن به  .ه نابودی نکشانیدانتخاب رشته ای نامؤفق آینده خود را ب

 .موفقیت و قبولی در یکی از بهترین رشته ها و دانشگاه های کشور چیست و چرا باید از چنین فردی کمک گرفت

 رشته ها را بشناسید سپس انتخاب کنید

رت یا محبوبیتی که در جامعه دارد و یا حتی در مواردی از بسیار پیش می آید که داوطلب رشته خود را صرفاً بر اساس شه

این بشدت اشتباه است. چرا که ممکن است مواد درسی و یا شغل آتی که در انتظار شماست با  .روی ناچاری انتخاب می کند

ه ایی قصد رشت 150از سوی دیگر داوطلب نمی تواند در مورد همه  .روحیه و توانایی هایی تان سازگاری نداشته باشد

 .انتخاب آن ها را دارد به طور دقیق تحقیق کند و آن ها را به خوبی بشناسد

در چنین مواقعی باید به قول معروف کار را به کاردان سپرد. مشاوران تحصیلی که هر روزه با مسائل تحصیلی سر و کار 

انتخاب رشته ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان  دارند، مطمئناً با شناختی که از تمام گروه ها دارند می توانند در مشاوره

 .یاری گر داوطلب باشند

  

 بر روی لینک زیر کلیک کنید مشاوره انتخاب رشته ریاضی برای کسب اطالعات نسبت به

  

 شتاب زده انتخاب نکنید

خوشبختانه سازمان سنجش وقت کافی را در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا بتوانند با حوصله و تحقیق کافی انتخاب های 

 د و همه جوانب را بسنجید. البته این بدان معنا نیست کهبنابراین، در مورد تصمیم تان به خوبی فکر کنی .خود را انجام دهند

بلکه باید از انتخاب شتاب زده خودداری  .انتخاب رشته مجازی کنکور و یا مشاوره حضوری را به دقیقه نود واگذار کنید

رایتان به کرد، چرا که خطر دخیل کردن احساسات و یا صرفاً رفع تکلیف وجود دارد و همین می تواند عواقب بدی را ب

 .همراه داشته باشد

 در رابطه با اوضاع شغلی و بازار کار رشته مورد نظر خود تحقیق کنید

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/


 

 
 

یکی دیگر از موضوعات مهم در زمان انجام انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش کسب اطالعاتی در رابطه با اوضاع 

خوبی در ایران ندارد و نمی توانید درآمد خوبی را از انتخاب رشته ای که بازار کار  .شغلی و بازار کار رشته انتخابی است

شما چهار سال در دانشگاه درس می خوانید و بعد هم هیچ کاری  .کار در آن زمینه بدست آورید فقط هدر دادن عمر است

ر انتخاب پس الزاماً قبل از ه .برایتان نیست و در نهایت مجبور به انتخاب شغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود می شوید

رشته ای حال در هر گروه آزمایشی از توجه به اوضاع شغلی و بازار کار رشته مورد نظر خود غافل نشوید تا خدایی 

 .ناکرده بعدها عواقب بعدی در انتظارتان نباشد

  

 اخبار پیرامون انتخاب رشته مجازی کنکور

 هشدار پلیس فتا به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برای انتخاب رشته/ کالهبرداران فضای مجازی زیر ذره بین پلیس

پلیس به متقاضیان آزمون کنکورکارشناسی ارشد برای  نهایی اعالم سرهنگ داوود معظمی گودرزی هشدار بر اساس

 .انتخاب رشته این است که به مراکز معتبر مراجعه کنند

 سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی کنکور فعال شد



 

 
 

 .)دیروز و امروز( منتشر شد های آزمایشی طیبه گزارش خبرگذاری فارس، دفترچه انتخاب رشته تمام گروه

 انتخاب رشته کنکور و کالهبرداری با جعل عنوان رتبه برتر

این روز ها مجرمان سایبری هم دست به کار شده  به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 

از دیگران  سراسری برتر کنکورهای با جعل عنوان یکی از نفرات دارای رتبه انتخاب رشته در کنکور بازار داغ در 

 .کردندکالهبرداری می

 خالصه مطلب

اطالعات کاملی در مورد سامانه انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری در اختیار   مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقالع

توانید انتخاب رشته نداشتند. اما در حال حاضر می دانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری می

دقیق و اصولی را انجام دهید. ما در این مقاله راهنمای ورود به سامانه انتخاب رشته کنکور مجازی را در اختیار شما قرار 

داده ایم. از سوی دیگر نکات بسیار مهم که هر شخص باید قبل از انتخاب رشته مجازی کنکور بداند هم ذکر کرده ایم و 

اده ایم. به همین دلیل امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند به شما کمک کند تا با دید باز در مورد بررسی قرار د

 .آگاهی کامل برای انتخاب رشته مجازی کنکور اقدام نمایید

  

 

 


