
 

 
 

 1401 ریاضی کنکور رشته انتخاب

، پس از شرکت در آزمون کنکور ریاضی، یکی از مهم ترین مراحل است. کنکور انتخاب رشته کنکور ریاضی

ریاضی امروزه جایگاه سوم گروه آزمایشی در کنکور سراسری را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل 

های قبل ر گرفتن آمار سالبا در نظ .پیشنهاد می شود هر داوطلب از مشاوره انتخاب رشته ریاضی کمک بگیرد

ترین اهداف تمامی ترین و اصلیتوان به راحتی به این امر مهم پی برد که قبولی در رشته مهندسی یکی از مهممی

شود. در نتیجه استفاده از راهنما داوطلبین برای شرکت در کنکور و در نهایت انتخاب رشته ریاضی محسوب می

 .آن ها کمک بسیاری کندانتخاب رشته ریاضی می تواند به 

داوطلبین در آزمون ریاضی و به نوعی رشد نزولی متقاضیان این رشته، شانس قبولی  شرکت اخیرا به دلیل کاهش

 توان انتخاب رشتهاما اینکه چگونه می .های قبل بیشتر شده استهای مهندسی نسبت به سالداوطلبین در رشته

های اصلی کلیه داوطلبین بعد و دانشگاه با رتبه خوب قبول شد، از دغدغه ای انجام داد که بتوان در بهترین رشته

از اعالم نتایج اولیه کنکور سراسری است. در ادامه قصد داریم به صورت کامل و جامع به بررسی و آشنایی با فرآیند 

 .بپردازیم 1401انتخاب رشته کنکور ریاضی 

دقیق تمامی عوامل بررسی شده و به وسیله تیم  در راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری، به طور

متخصص انتخاب رشته ایران تحصیل در اختیار شما متقاضیان قرار می گیرد. جهت ثبت نام و رزرو 

 . روی لینک زیر کلیک کنید مشاوره انتخاب رشته

[academypic/] 
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 زمان انتخاب رشته کنکور ریاضی

 زمان در اند، شده مذکور های دوره در رشته انتخاب به مجاز خود اولیه کارنامه داوطلبان کنکور ریاضی که در

 توضیحات به توجه اساس بر رشته انتخاب وانند نسبت به تکمیل فرمت می سنجش سازمان توسط شده اعالم

زمان انتخاب رشته معموالً اواسط مرداد ماه  .کنند اقدام ریاضی کنکور های شاخه زیر در اکتسابی رتبه کارنامه

اینکه از  است که حدوداً یک ماه پس از برگزاری آزمون است و داوطلبان باید شروع به انتخاب رشته کنند. پس

دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی منتشر شد، حاال نوبت به انتخاب رشته کنکور ریاضی خواهد بود و در این 

المللی، پردیس ،پیام نور و های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی، علمی کاربردی، بینتوانید دانشگاهانتخاب شما هم می

 .دانشگاه آزاد را انتخاب نماید

  

  

  کنکور سراسری ریاضیانتخاب رشته 

باشد. پس از یک سال ترین مراحل میترین و سختبرای داوطلبان ریاضی از مهم انتخاب رشته کنکور ریاضی

زحمت و تالش مداوم داوطلبان کنکور ریاضی، حاال نوبت به انتخاب رشته کنکور ریاضی است. شاید به جرات 

تشبیه کرد. مسیر بازگشت از رشته انتخابی شما اگرچه بتوان گفت انتخاب رشته را بتوان به انتخاب همسر 

خواهید در زمان انتخاب رشته موفق شوید، باید به نکات مهم غیرممکن نیست، اما بسیار سخت خواهد بود. اگر می

ایران  توجه نمایید و همچنین حتما از راهنما انتخاب رشته ریاضی کمک بگیرید. عالوه بر این، می توانید با سایت

 .همراه باشید تا با مشاوره رایگان شما را دررسیدن به اهدافتان یاری نماییم تحصیل
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  کارنامه انتخاب رشته کنکور ریاضی

 یج کنکور سراسری به صورت کارنامه برای کلیه داوطلبان در سایت سازمان سنجش به آدرس اینترنتینتا

sanjesh.org گیرد: متشکل از سه قسمت است که گیرد. کارنامه اولیه که در اختیار داوطلبان قرار میقرار می

 .پردازیمدر ادامه به بررسی آن می

  

  



 

 
 

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  Sanjesh.org سازمان سنجش برای ورود به سایت

  

  

در قسمت نخست کارنامه ریاضی اطالعاتی همچون مشخصات معدل، هویتی، نوع سهمیه و استان بومی اطالعات 

از به انتخاب رشته در دوره روزانه، شبانه و قسمت دوم کارنامه ریاضی اطالعات وضعیت مچ .درج شده است

فرهنگیان با در نظر گرفتن رتبه شما در کنکور سراسری مشخص شده و برای انتخاب رشته دانشگاه در بسیاری 

 .شوندها بسیار از داوطلبان مجاز میاز دوره

گیرد. اطالعاتی که رار میدر بخش سوم کارنامه ریاضی اطالعات نمره، درصدهای شما و رتبه در کنکور سراسری ق

از اهمیت بسزایی برخوردارند و برای تحلیل آن نیازمند هستید با تعابیری همچون رتبه در سهمیه، رتبه در زیر 

 .های ریاضی، رتبه کشوری و نمره آزمون آشنایی داشته باشیدگروه

لی داوطلبان را بصورت به وسیله سامانه انتخاب رشته کنکور سراسری ایران تحصیل، ما می توانیم قبو

تضمین کنیم و راهنمای حرفه ای با اثربخشی باال در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری برای  100%

 .روی لینک رزرو آنالین کلیک کنید شما متقاضیان باشیم. برای ورود به سامانه،
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 زیر گروه های انتخاب رشته ریاضی

آوری کرده است. در دفترچه انتخاب هایی که ضرایب یکسان دارند را در یک گروه جمعسازمان سنجش رشته

شوند. در کارنامه شما به ها شامل چندین رشته میرشته چند زیرگروه وجود دارد که هرکدام از این زیرگروه

شده توجه به رشته موردنظرتان به رتبه کسب اند. شما با شده ها قرار دادهها در کنکور این رتبهتفکیک زیرگروه

 انتخاب به دست  ریاضی کنکور دروس ضرایب شده و نمایید و با توجه به رتبه کسبدر این زیرگروه توجه می

 خرج به امر این در را دقت نهایت و نمایید انتخاب  استعداد و عالقه اساس بر باید را خود انتخابی رشته. زنیدمی

 .ن انتخاب و کد رشته سرنوشت و آینده شما را رقم خواهد زدای زیرا دهید

  

 1زیر گروه 

مهندسی کامپیوتر ) تمام گرایش ها (، مهندسی صنایع ) تمام گرایش ها (، مهندسی عمران ) تمام گرایش ها (، 

، مهندسی ( IT ) عاتسی فناوری اطالسی رباتیک، مهندبیری فیزیک، مهندها (، د ریا ) تمام گرایشسی دمهند

برق ) تمام گرایش ها (، مهندسی مکانیک ) تمام گرایش ها (، مهندسی مواد ) تمام گرایش ها(، مهندسی نساجی 

گرایش ها (، هوانوردی ) تمام گرایش ها (، مهندسی معماری،  ) تمام گرایش ها (، مهندسی هوا فضا ) تمام

ها (، سی پزشکی ) تمام گرایش) تمام گرایش ها (، مهند تکنولوژی ماشین های کشاورزی، مهندسی کشاورزی

یریت ) های ریلی، کارشناسی مدسی ماشینهای ریلی، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازهمهند

 …ها (، علوم کامپیوتر واری ) تمام گرایشها (، کارشناسی حسابدتمام گرایش

 2زیر گروه 

ها (، ن ) تمام گرایشسی معدها (، مهندسی شیمی ) تمام گرایشها (، مهندام گرایشسی پلیمر ) تممهند

ها (، سی نفت ) تمام گرایشسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی پتروشیمی، مهندمهند

 …ها ( وشیمی ) تمام گرایش



 

 
 

 3زیر گروه 

انی ها (، معلم فنی صنایع شیمیایی، کاردان فنی شیمی ) تمام گرایشا (، کاردهانی فنی برق ) تمام گرایشکارد

ها (، انی فنی عمران ) تمام گرایشانی ایمنی صنعتی، معلم فنی صنایع چوب، کاردفنی صنایع غذایی، کارد

ها به جز گرایش تاسیسات ایشانی فنی مکانیک ) تمام گرن ذغال سنگ (، کاردن ) استخراج معادانی فنی معدکارد

انی انی صنایع چوب، کاردها(، کارد)تمام گرایش (، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، معلم فنی مواد

 معلم پتروشیمی، عملیات فنی انیکارد سنگ، ذغال غیر نمعاد استخراج انیکارد چوب، صنایع یکاربرد –علمی 

 مواد شیمی انیکارد چاپ، صنایع یکاربرد –انی علمی ها (، کاردرایشگ تمام)  عمران فنی

  

  

 1401ظرفیت و رتبه قبولی کنکور ریاضی 

های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان و ظرفیت کل پذیرش انتخاب رشته ریاضی سال پیش در هرکدام از دوره

ظرفت مازاد مناطق محروم، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد، پیام نور ارائه شده به صورت زیر 

 .در جدول قرار داده شده است

  

 کنکور مختلف های دوره در تحصیلی گروه آزمایشی ریاضی جدول ظرفیت پذیرش رشته های

 با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی دوره

 41309 روزانه

 6286 نوبت دوم )شبانه(



 

 
 

 378 مازاد ظرفیت پردیس خودگردان و

 588 سهمیه مناطق محروم، زلزله زده و سایر مصوبات

 3588 (آزاد داوطلبان ویژه) دانشگاه فرهنگیان

 5208 دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی

 1413 دانشگاه پیام نور

 58785 جمع کل

  

های داوطلب هستند و ظرفیت پذیرش در دانشگاه 437هزار و  144با در نظر گرفتن اینکه متقاضیان کنکور ریاضی 

توان متوجه شد که هر داوطلب بیشتر از یک شانس قبولی سراسری در جدول باال مشاهده کردید، به آسانی می

 .را خواهد داشت 1401ه رشته کنکور ریاضی های با آزمون و یا بدون آزمون ذکر شده در دفترچدر یکی از رشته

های مطرح اما برای متقاضیان رشته مهندسی در کنکور ریاضی که دارای طرفداران زیادی است، رقابت در دانشگاه

کشور ست، از جمله عوامل تاثیرگذار در مشاوره انتخاب رشته ریاضی رتبه قبولی داوطلبان است که نوع سهمیه و 

 .در آن تاثیرگذار است استان بومی داوطلب

  

  

 1401سهمیه های انتخاب رشته کنکور ریاضی 

در این بخش از انتخاب رشته کنکور ریاضی بهتر است به سهمیه ها اشاره کنیم. برای بسیاری از داوطلبین کنکور 

شود که متشکل از سه بخش منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه است. سراسری، سهمیه مناطق در نظر گرفته می



 

 
 

های داوطلبان کنکور ریاضی که از سهمیه در حقیقت .بندی طبق دسترسی دارای امکانات آموزشی است این منطقه

کنند از خاص همچون ایثارگران و جانبازان برخوردارند اما در فرآیند انتخاب رشته از این سهمیه استفاده نمی

سال آخر دبیرستان شامل یکی از مناطق  3داوطلبین بر اساس محل تحصیل  .شوندمند میسهمیه مناطق بهره

 .شوندمی 3یا  1،2

بان می توانند با استفاده از سامانه تخصصی انتخاب رشته آکادمی ایران تحصیل و با کمک داوطل

مشاوران ما از تمامی سهمیه های انتخاب رشته کنکور ریاضی اطالع یافته و پهترین انتخاب رشته را 

 . بر روی لینک زیر کلیک کنید داشته باشند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما

 

  

 مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی چه تأثیری دارد؟

راحتی کسب نشده  اید و این رتبه به کشیده تفاوت بود. شما یک سال زمان و زحمتتوان بیدر مورد آینده نمی

ترین هدف شما است مشاورین مرکز ایران تحصیل است و حاال نوبت رسیدن به بهترین انتخاب و بزرگ

دانند تا به شما کمک خواهند کرد بهترین رشته ها و فنونی را میفن  رشته کنکور سراسری انتخاب مشاوره  برای

توانند به شما کمک کنند تا با توجه به را با توجه به رتبه کسب کرده انتخاب کنید. همچنین مشاورین می

 .یدترین تصمیمات زندگی خود را بگیرهای شخصیتی و استعداد و عالقه یکی از بزرگویژگی

  

  

https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

  

 

  

  

 نکات انتخاب رشته ریاضی

 ذکر شایان. دهیم قرار بررسی مورد م را  در این بخش از راهنما انتخاب رشته ریاضی بهتر است چند نکته مهم

ها و شود بهتر بتوانید با سختیانتخاب نمایید. عالقه شما باعث می را هستید مندعالقه آن به که ایرشته است

ای که در آن هیچ استعدادی ندارید و مشکالت آن کنار بیاید. متناسب با استعدادتان انتخاب کنید. انتخاب رشته

به   یانتخاب رشته ریاض کننده و انتخاب درستی باشد.اگر درتواند کمکاید نمیصرف عالقه انتخاب نموده



 

 
 

 توجه باشید شاید صرفاً یک مدرک بدون تخصص گرفته و یا اینکه حتی نتوانید این مسیر را بهاستعداد خود بی

  .صورت کامل طی نموده و دفترچه را با دقت مطالعه نمایید

 شرایطی که برای انتخاب رشته وجود دارد و نوع سهمیه و مناطق بسیار مهم است که حتماً باید آن را مدنظر

دقت  های انتخابی را بهبگیرید مثالً رشته های کنکور چه تغییری نسبت به سال قبل داشته است؟ شرایط رشته

گیرند و حتماً باید این امر را مدنظر شدگان در نظر می ها شرایط خاصی برای پذیرفتهمطالعه نمایید. برخی از رشته

نکات باال مهم و درست است اما بخشی از فرایند کار در نظر   قرار دهید. آینده شغلی را مدنظر قرار دهید. تمام

تر خواهد شد.خوب است در این گرفتن آینده شغلی است که اگر موارد باال را رعایت نمایید این انتخاب راحت

 .زمینه نگاهی به پردرآمدترین رشته های ریاضی بیندازید

  

  

 اخبار پیرامون انتخاب رشته کنکور ریاضی

 هادرصدی متقاضیان ریاضی در کنکور امسال تا اعالم زمان آغاز ترم تابستان دانشگاه ۱۰۰از قبولی 

هزار  ۲۵۰هزار داوطلب رشته ریاضی در کنکور سراسری امسال شرکت کردند.  ۱۴۰عبدالرسول پور عباس گفت: 

  .قبول خواهند شدای را که بخواهند صندلی خالی در این رشته وجود دارد لذا طبیعی است که آنها هر رشته

  ترتیب اهمیت دروس در کنکور رشته ریاضی

شود، داوطلبان متعددی مباحث مربوط به کنکور ریاضی جزو موضوعات با اهمییت کنکور سراسری محسوب می

 .دهندساالنه در این زیر گروه کنکور می

  به خط پایان رسید 1401داوطلبان ریاضی در پله آخر/کنکور 

 .قرار دارند 1401مایشی ریاضی با کمتری آمار در پله آخر گروه آزمایشی کنکور داوطلبان گروه آز



 

 
 

  

 

  

  

 خالصه مطلب

اهنما انتخاب رشته ریاضی اطالعات دقیقی نسبت انتخاب رشته کنکور ریاضی در اختیار مطمئنا تا قبل از مطالعه ر

نداشته اید اما در حال حاضر میدانید مشاوره انتخاب رشته ریاضی چیست و راهنما انتخاب رشته ریاضی چه کمکی 

ی است، باید توجه داشته به شما می کند. به در انتخاب رشته مسئله توانایی و استعداد هر فرد مسئله بسیار مهم

باشید که ممکن است با تحصیل در یک رشته پر متقاضی به موفقیت دست پیدا نکنید اما پس از وارد شدن به 

https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://academy.irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

لذا  .های روزافزونی دریافت کنیدرشته و کاری که در آن شایستگی و استعداد مدنظر را داشته باشید تا موفقیت

جمله پارامترهای مهم در انتخاب رشته است و از این جهت باید در این  استعداد، عالقه و توجه به بازار کار از

به صورت کامل و جامع به بررسی این مبحث  انتخاب رشته کنکور ریاضی فرآیند به خوبی عمل کرد. در مقاله

حصیل تماس ایم. اگر سوالی و ابهامی دارید و یا به کمک نیاز دارید، می توانید با همکاران ما در ایران تپرداخته

  .بگیرید

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله،

  

  

  

 


