
برای تمامی دانش اموزانی که فارغ التحصیل رشته  شرکت در کنکور ریاضی با دیپلم تجربی

 .تجربی هستند امکان پذیر است

از فارغ التحصیل داشتن مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هست و تنها مدرک دیپلم کافی  منظور

 5نیست. در واقع شما با داشتن مدرک پیش دانشگاهی از لحاظ قانونی توانایی شرکت در تمام 

 (کنکور را دارید)ریاضی/تجربی/انسانی /هنر/زبان

 شرایط شرکت در کنکور سراسری ریاضی با دیپلم تجربی

شود که رشته  توصیه نمی هدایت تحصیلی ر تحقیقات صورت گرفته در خصوصبناب

تحصیلی دبیرستان و رشته انتخابی در کنکور متفاوت باشند. برای مثال شخصی را در نظر 

کند.  شود، سپس در کنکور ریاضی ثبت نام می التحصیل می بگیرید که در رشته تجربی فارغ

با دیپلم تجربی امکانپذیر است، اما کاری دشوار و  شرکت در کنکور ریاضی با وجود اینکه

 .نیازمند تالش و پشتکار بیشتر است

دروس  های تخصصی کنکور ریاضی تمرکز کنید. بیشتر روی درس در این شرایط باید

حسابان، جبر و احتمال، ریاضیات گسسته، شیمی، هندسه  تخصصی رشته ریاضی عبارتند از

اضی نیز از همین دروس سه سال آخر متوسطه سواالتی در کنکور سراسری ری و فیزیک.

شود. الزم به ذکر است که دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی با یکدیگر  مطرح می

های تخصصی ریاضی در دبیرستان نیست و شما فقط  یکسان است. نیازی به گذراندن درس

 .باید برای شرکت در کنکور خود را آماده کنید

 اطالعیه

مت شرایط اختصاصی کنکور ریاضی است که از مهم ترین آن ها می توان به مهم ترین قس

 .دارا بودن مدرک دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی اشاره کرد

  

  

 سوابق تحصیلی در کنکور ریاضی با دیپلم تجربی

کنند. این افراد رشته تحصیلی  برخی از افراد در کنکور ریاضی با دیپلم تجربی شرکت می

 .گزینند دهند، بلکه در زمان کنکور رشته دیگری را برمی را تغییر نمی خود



دهند و در امتحانات دروس تخصصی آن  ای نیز هستند که از اساس تغییر رشته می البته عده

 .شوند ها موفق به دریافت دیپلم رشته موردنظر خود می کنند. سپس آن شرکت می

کنند، در خصوص تاثیر سوابق تحصیلی  تصور میآموزان اشتباه  نکته دیگری که اکثر دانش

دانند، در حالی که این مطلب درست  ها معموال معدل کل را بر کنکور موثر می است. آن

در حقیقت معدل دروس در سال کنکور تاثیرگذار نیست، بلکه سوابق تحصیلی در تک  نیست.

نات به صورت نهایی همچنین این امر به شرطی برقرار است که امتحا تک دروس مهم است.

 .و کشوری برگزار شود

اند  آموزانی که موفق به پایان دوره متوسط رشته تجربی شده تاثیر سوابق تحصیلی برای دانش

 .و قصد شرکت در کنکور ریاضی را دارند، در جدول زیر ارائه شده است

های رشته  زیرگروه

 ریاضی فیزیک

 سه دو یک

میزان تاثیر سوابق 

 تحصیلی

17.1 17.8 18.6 

 .کلیک کنید ضرایب دروس کنکور ریاضی برای مطالعه

  

 :در این موقعیت دروس موثر به شرح زیر است

 میانگین وزنی نمره آزمون نهایی درس ادبیات سال سوم و زبان فارسی سال سوم 

 نمره آزمون نهایی درس عربی سال سوم 

 آزمون نهایی درس تعلیمات دینی و قرآن سال سوم 

  3نمره آزمون نهایی درس زبان خارجی 

  و آزمایشگاه 3فیزیک 

  شگاهو آزمای 3شیمی 
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 اطالعیه

انجام هر کاری برای انسان میسر است. تغییر رشته تحصیلی کوچکترین کاری است که 

ریزی درست نیاز  انسان قادر به انجام آن است. فقط به کمی تالش بیشتر، مطالعه و برنامه

 .است

  

  

 برنامه ریزی شرکت در کنکور ریاضی با دیپلم تجربی

می باشند، باید پس از  1041داوطلبانی که متقاضی شرکت در کنکور سراسری ریاضی -1

یافتن منابعی مطمئن و مطابق با کتب درسی معرفی شده از طرف سازمان سنجش، برای 

یق نمایند تا مسیر خود را مطالعه و آمادگی بهتر در دروس امتحانی اقدام به برنامه ریزی دق

برای ادامه راه و رسیدن به هدف نهایی خود در کنکور به صورت نقشه ای مشخص داشته و 

 .از آن پس طبق نقشه مطالعه کنند



اگر دانش آموز سال یازدهم هستید نباید از تاثیر معدل در کنکور غافل شوید، اما اگر دانش -2

به صورت تاثیر  1041زیرا تاثیر معدل در کنکور آموز سال دوازدهم هستید نگران نباشید 

مثبت می باشد. پس با برنامه ریزی اصولی تمرکز خود را روی دروس سال دوازدهم 

 .بگذارید تا در این مقطع معدل قابل قولی کسب کنید

داوطلبان بعد از آشنایی با نحوه مطالعه استاندارد و اصولی و برنامه ریزی برای کنکور -3

وانند با پشتکار و کوشش در راه رسیدن به هدف خود تالش کنند. پس از صحبت می ت ۱۰۴۱

با داوطلبان برتر کنکور سراسری ریاضی، به این نتیجه میرسیم که یکی از مهم ترین راه 

های موفقیت داشتن برنامه ریزی اصولی و پیش رفتن با برنامه ای مطابق با شرایط داوطلب 

اطالعات الزم برای برنامه ریزی صحیح را ندارند و در این می باشد اما اغلب داوطلبان 

 .زمینه دچار سردرگمی می شوند

 .کلیک کنید روش های تست زنی ریاضی کنکور برای مطالعه

  

 شرایط کسب یک رتبه خوب در کنکور ریاضی با دیپلم تجربی

  حتما منابع درسی این رشته مخصوصا دروس زیر مجموعه ریاضی باید با دید

 .خالقانه و گسترده مطالعه شود

 حتما در این رشته باید چندین منبع را مطالعه کنید . 

 شتن سرعت عمل باال و محاسبات دقیق از الزامات این رشته استدا. 

  داشتن هوش ریاضی و تصویری فضایی که در نتیجه آزمون هدف گذاری شما مثبت

 . شده است بسیار مهم است

https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


] 

 اطالعیه

طراحی شده است ، مدت زمان کل کنکور  1041تست برای کنکور ریاضی  535بطور کلی 

درصد سواالت ساده ،  34الی  54از این تعداد سوال حدود   اشد.دقیقه می ب 14ساعت و  0

 .درصد سواالت دشوار را شامل می شود 34الی  54درصد سواالت متوسط و  04الی  04

  

  

  رشته های دانشگاهی رشته ریاضی

  

 فیزیک–رشته های ریاضی 

 مهندسی مواد و متالوژی مهندسی معدن معماری داخلی مهندسی برق

 مهندسی هوا فضا مهندسی شهرسازی مهندسی پزشکی مهندسی مکانیک

 مهندسی هوانوردی مهندسی پلیمر علوم کامپیوتر مهندسی عمران



 مهندسی شیمی مهندسی کامپیوتر مهندسی نفت مهندسی صنایع

   مهندسی نساجی مهندسی ماشین ریلی مهندسی معماری

  

 : عالوه بر تمامی رشته های باال رشته های علوم پایه شامل

 آمار 

 کاربرد ها – ریاضی 

 فیزیک 

 اپتیک و لیزر 

 و رشته های مشترک شامل 

 مدیریت 

 روانشناسی   

 .کلیک کنید مشاوره کنکور ریاضی جهت مشاهده

  

  

 ۱۰۴۱شرایط بخشنامه در کنکور سراسری 

ودن گروه آزمایشی با مدرک نیازی به یکسان ب ،۱۰۴۱ کنکور سراسری برای شرکت در

گروه های آزمایشی دلخواه  دیپلم داوطلب نمی باشد و متقاضیان با هر مدرکی می توانند در

داوطلبانی که دارای مدرک کاردانی )فوق دیپلم( هستند، می توانند در این  خود شرکت کنند.

تحصیل  وشرایط انصراف از تحصیل   آزمون شرکت کنند. الزم به ذکر است افرادی که

می توانند در این آزمون  کنکور را دارند، با رعایت شرایط و ضوابط ثبت نام در  مجدد

 .شرکت نمایند

  

برای داوطلبان نظام قدیم دارا بودن مدرک  ۱۰۴۱از مهم ترین شرایط ثبت نام کنکور -1

ی است. ساله نظام قدیم، مدرک کاردانی و یا دارا بودن مدرک دیپلم و پیش دانشگاه 0دیپلم 

همچنین از مهم ترین شرایط برای داوطلبان نظام جدید دارا بودن مدرک پایه دوازدهم می 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/


 1041باشد الزم به ذکر است داوطلبانی که پایه دوازدهم خود را تا پایان شهریور ماه سال 

 .اخذ کنند، نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند

  

سربازی برای داوطلبان آقا می باشد. آن دسته از  معافیت تحصیلی و یا کارت پایان خدمت-2

افرادی که وارد غیبت سربازی شده اند، مجاز به شرکت در کنکور سراسری و ورود به 

 .دانشگاه نمی باشند

  

متقاضیان شرکت در کنکور سراسری چند روز پیش از برگزاری کنکور سراسری می -3

 بایست وارد سایت سنجش 

 



  

 اخبار شرکت در کنکور ریاضی با دیپلم تجربی

و بیست و  ۱۹۳۳مهر  ۶۶و بیست و چهارم  ۱۹۳۱اسفند  ۶۲براساس مصوبه جلسات هفدهم 

و  ۱۰۴۱شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در آزمون سراسری سال  ۱۹۳۳آبان  ۶۴پنجم 

انجام می  ۲-۹-۹بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و برمبنای دروس نظام آموزشی جدید 

 .شود

معاون وزیر علوم و رییس سازمان سنجش گفت: طبق قانون، سازمان سنجش موظف است 

اری کنکور سراسری، شیوه برگزاری را برای داوطلبان اعالم کند یکسال قبل از برگز

 .بنابراین نمی توانیم بیشتر از نیمه تیر ماه برای ابالغ مصوبه کنکوری صبر کنیم

 

 خالصه مطلب

ن کاری میسر است. تغییر رشته تحصیلی کوچکتری  شرکت در کنکور ریاضی با دیپلم تجربی

 .است که انسان قادر به انجام آن است

همچنین این نکته را به یاد داشته باشید که کسب رتبه مطلوب برای این دسته از داوطلبان 

ریزی صحیح بستگی دارد  اصال کار بعیدی نیست. بلکه تحقق این امر تنها به مطالعه و برنامه

باید به نحوی برنامه ریزی کرد که برای مطالعه تمامی دروس به اندازه کافی وقت گذاشته  و

 .شود

 


