
 

 
 

مهم ترین مبحثی که داوطلبان باید برای رسیدن به اهداف یا بهتر بگوییم رشته محل مورد نظر  مشاوره انتخاب رشته تجربی

خود به خصوص در این گروه آزمایشی به نحو احسن انجام دهند به جرات می توان گفت حرف اول را در رشته تجربی 

 .ه آن فکر می کنید راحت تر استانتخاب رشته موفق توسط افراد متخصص این امر می زند ، قبولی شما از آنچه ب

  

مشاوره تخصصی انتخاب رشته در زیر گروه تجربی کمک به سزایی برای قبولی داوطلبان با رتبه هایی که فکرش را هم 

نمیکنند رشته مدنظر خود را قبول شوند خواهد کرد کافی است امتحان کنید تجربه چندین ساله اساتید گروه ایران تحصیل 

 .نتیجه برای شماست با ما همراه باشیدتضمین بهترین 

  

گروه مشاوران مرکز ایران تحصیل در خصوص ارائه خدمات انتخاب رشته تخصصی تجربی آماده ارائه تجربیات چندین 

ساله خود است. به اطالع می رسانیم روند انتخاب رشته تجربی در مرکز مشاوره ایران تحصیل به صورت کامال علمی با 

 : های استعدادیابی دنیا به شرح ذیل انجام می گیردجدیدترین متد 

 تحلیل تحصیلی مقطع دبیرستان و شناسایی نقاط ضعف و قوت 
 تحلیل تخصصی کارنامه کنکور 
 تست شخصیت شناسی دانش آموز 
 تست روانشناسی و استعدادیابی شغلی 
 ارائه لیست بهترین رشته های مناسب برای دانش آموز 
 ل های قبولی سال های گذشتهتحلیل رتبه ها و رشته مح 

  

در راهنمای مشاوره انتخاب رشته تجربی، و به وسیله تیم متخصص انتخاب رشته ایران تحصیل به طور دقیق تمامی 

روی لینک زیر کلیک نکات مهم انتخاب رشته به شما آموزش داده می شود. جهت ثبت نام و رزرو مشاوره انتخاب رشته 

 .کنید

[academypic/] 

  

  اهمیت بهره گیری از مشاوره انتخاب رشته تجربی چیست؟

این است که در صورت خرید انواع و اقسام کتب کمک تصور همه داوطلبان و متقاضیان ورود به دانشگاه در گروه تجربی 

آموزشی، دوندگی و پرس و جو برای یافتن بهترین آموزشگاه کنکور و شرکت در کالس های آن و همین طور درس 

خواندن زیاد همراه با برنامه ریزی می توان قبولی در یکی از بهترین رشته های تجربی مانند پزشکی و یا داروسازی را از 

 .خود کردآن 

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/


 

 
 

ما هم همانند این داوطلبان این موضوع را قبول داریم و مطمئن هستیم که به کمک استفاده از تمامی این موارد ذکر شده در 

 .باال رسیدن به مؤفقیت برای همگی حتمی است

باشید به مراتب  اما دقت داشته باشید که اگر بعد از شرکت در کنکور و مشخص شدن نتایج اولیه انتخاب رشته خوبی نداشته

 .نمی توانید مؤفقیت را از آن خود کنید و در یکی از برترین دانشگاه های ایران پذیرفته شوید

حتی فکر این که علی رغم مطالعه زیاد با نداشتن انتخاب رشته ای درست و منطقی نتوان به مؤفقیت رسید هم روحیه انسان 

 .را به هم می ریزد و واقعاً ناراحت کننده است

حال این سؤال پیش می آید که با توجه به اهمیت باالی انتخاب رشته در گروه تجربی چگونه می توان بهترین و دقیق ترین 

 .انتخاب رشته در این گروه آزمایشی را تجربه کرد

ش در واقع، چگونه می توان مسیر درستی را در انتخاب رشته تجربی طی کرد و به مؤفقیت رسید؟ در جواب به این پرس

 .است مشاوره انتخاب رشته تجربی مهم باید خدمت شما یاران و دوستان عزیز عرض کنیم که بهترین راه استفاده از

 .مشاوره ای که بتواند شما را در امر انتخاب رشته به بهترین شکل ممکن یاری کند و کم و کسری برایتان باقی نگذارد

به می تواند همه فوت و فن کار را به شما دوست عزیز داوطلب یاد یک مشاور تحصیلی آن هم از نوع حرفه ای و با تجر

 .بدهد و یاری گر شما در زمینه انتخاب رشته باشد

اطمینان داشته باشید که در صورت استفاده از مشاوری آگاه در حوزه انتخاب رشته در گروه تجربی می توانید قبولی خود را 

 .یالتان را از این بابت راحت کنیددر یکی از رشته های تجربی ضمانت کنید و خ

البته باید به این موضوع مهم نیز توجه داشت که مشاوره انتخاب رشته تجربی ارائه شده به یک فرد به مراتب نمی تواند 

 .برای فرد دیگری مناسب باشد

 .آن ها جستجو کردعلت این مسئله را می توان در تفاوت در عالیق افراد و داوطلبان و همین طور سطح درسی و رتبه 

 .البته توجه به شرایط فردی و خانوادگی هر یک از داوطلبان هم در این میان بسیار مهم به نظر می رسد 

  

  

 اطالعیه

قبل از اقدام برای انتخاب رشته در گروه علوم تجربی از لیست رشته های ارائه شده در این گروه آزمایشی و همین طور 

 طریق مشاوری آگاه مطلع شویددانشگاه های پذیرنده از 



 

 
 

  

 

  کدام مشاوره را می توان بهترین و دقیق ترین مشاوره انتخاب رشته تجربی دانست؟

شاید این پرسش مهم در ذهن شما دوست عزیز نیز مطرح شده باشد که خب یک مشاوره انتخاب رشته تجربی چه ویژگی 

 هایی دارد و بهترین مشاوره انتخاب رشته تجربی چیست؟

در جواب به این پرسش مهم باید خدمتتان عرض کنیم که بهترین مشاوره انتخاب رشته تجربی مشاوره ای است که هر آن 

 .چه را که برای داشتن انتخاب رشته ای بی عیب و نقص در گروه تجربی نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهد

ا را به شناخت خوبی از دانشگاه های پذیرنده در رشته های عالوه بر این، بهترین مشاوره انتخاب رشته تجربی باید شم

 .دانشگاهی این گروه آزمایشی برساند

اینجاست که می توانید اهمیت استفاده از مشاوره انتخاب رشته تجربی را با پوست و گوشت خود حس کنید و خود را ملزم به 

 .استفاده از آن نمایید



 

 
 

تجربه ای و اطالعاتی باال در زمینه انتخاب رشته برای داوطلبان می تواند کمک مؤثر و تیم مشاوره ایران تحصیل با داشتن 

 .بزرگی به شما دوستان عزیز باشند و بهترین مشاوره انتخاب رشته تجربی را خدمتتان ارائه کنند

  

به شما آموزش داده و به وسیله مشاوره انتخاب رشته تجربی ایران تحصیل، ما می توانیم تمامی نکات انتخاب رشته را 

 .نک رزرو آنالین کلیک کنیدروی لی% تضمین کنیم. برای ورود به سامانه، 100قبولی شما عزیزان را بصورت 

 

  خصوصیات و ویژگی های بهترین انتخاب رشته تجربی چه می تواند باشد؟

آیا شما دوست عزیز اطالعی از ویژگی های بهترین انتخاب رشته تجربی دارید؟ به نظر شما یک انتخاب رشته تجربی چه 

 .ن دادخصوصیاتی می توانید داشته باشد که بتوان عنوان بهترین را به آ

در واقع، باید عرض کنیم که بهترین انتخاب رشته در گروه آزمایشی تجربی انتخاب رشته ای است که الزاماً به تمامی 

 .اصول ذکر شده در زیر توجه داشته باشد. این گونه است که می توان آن را بهترین نامید

مشاور بداند که وی تمایل به ادامه تحصیل در کدام در این انتخاب رشته باید عالقه فرد داوطلب در نظر گرفته شود و  .

 .رشته، شهر و دانشگاه را دارد

الزاماً انتخاب رشته گروه تجربی را باید در محیطی عاری از هر گونه احساسات و به دور از اظهار نظر دیگران انجام  .

 .بگیرد

خاب رشته در گروه تجربی و اطالع وی از رشته اطالع فرد داوطلب از تمامی محتویات و مندرجات دفترچه راهنمای انت .

 .ها و دانشگاه های پذیرنده این قبیل از رشته های دانشگاهی الزامی به نظر می رسد

 .البته این اطالعات را یک مشاوره انتخاب رشته تجربی خبره باید در اختیار وی قرار دهد

ر رشته تجربی و همین طور میزان درآمدی که با فعالیت در اطالع هر فرد داوطلب از بازار کار رشته مورد عالقه اش د .

 .آن می تواند کسب کند نیز از ضروریات است

  

https://academy.irantahsil.org/%D9%81%D8%B1%D9%85-%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/%D9%81%D8%B1%D9%85-%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/%D9%81%D8%B1%D9%85-%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/


 

 
 

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید زمان، نحوه و شرایط انتخاب رشته تجربی برای اطالع از

  

  راهنمای انتخاب رشته در گروه علوم تجربی

در این قسمت از مقاله حاضر قصد داریم راهنمای انتخاب رشته در گروه تجربی را خدمت شما دوستان و عزیزان همیشه 

 .همراه ارائه دهیم

ً اولین  قبل از هر اقدامی برای انتخاب رشته تجربی کارنامه های داوطلبان را در طول سال های قبل  مورد مهم این که الزاما

مورد تحلیل و بررسی قرار دهید و ببینید که آن ها با درصدها و رتبه های  98برگزاری آزمون تجربی به خصوص سال 

 .پذیرفته شده اندکسب شده در کدام دانشگاه ها و رشته های تحصیلی 

 .کسب اطالعاتی در این رابطه می تواند کمک بزرگی به شما دوستان عزیز در زمان انتخاب رشته در گروه تجربی باشد

فقط الزاماً تمامی درصدها و رتبه های داوطلبان را در کلیه دروس عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرار دهید تا بدین 

 .رابطه با انتخاب رشته در این گروه آزمایشی بگیرید ترتیب تصمیم به مراتب بهتری در

 .موضوع بسیار مهم دیگر این که بحث چیدمان رشته های تحصیلی را نادیده نگیرید و به آن توجه الزم را مبذول دارید

صولی را در در واقع، این گونه نیست که رشته ها را به هر طریقی که خواستید در فرم انتخاب رشته درج کنید بلکه باید ا 

 .زمان چینش رشته ها رعایت کنید

اگر به دنبال دریافت بهترین و جامع ترین راهنمای انتخاب رشته در گروه تجربی هستید می توانید از کمک مشاوره انتخاب 

 .استفاده کنید ایران تحصیل رشته تجربی 

  

  

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


 

 
 

 

  

 .کلیک کنید  مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسریبرای اطالع از 

  

  گام مهم برای موفقیت در انتخاب رشته تجربی 12

 .شما عزیزان هستیمگام مهم برای موفقیت در انتخاب رشته تجربی همراه  12در این قسمت از متن حاضر با ارائه 

گام مهم برای موفقیت در انتخاب رشته تجربی می تواند کمک ارزنده و بزرگی به شما دوستان و  12استفاده از این  

 .عزیزان کنکوری باشد

 گام مهم برای موفقیت در انتخاب رشته تجربی می توانید آینده 12در نتیجه، اطمینان داشته باشید که به کمک استفاده از این 

  .خود را از این رو به آن رو کنید و انتخاب رشته ای مطابق با اصول داشته باشید

https://irantahsil.org/advice-on-choosing-an-entrance-exam-course/
https://irantahsil.org/advice-on-choosing-an-entrance-exam-course/


 

 
 

  

آکادمی ایران تحصیل، با بهترین   داوطلبان می توانند با استفاده از سامانه تخصصی مشاوره و انتخاب رشته تجربی

 .روی لینک رزرو آنالین کلیک کنیدکافیست .مشاوران ارتباط برقرار کرده و بهترین انتخاب رشته را داشته باشند

 

  نیداز شناخت رشته های دانشگاهی در گروه تجربی غفلت نک -اولین گام

شاید باور نکنید اما کسب اطالعاتی دقیق و به روز در رابطه با انواع رشته های گروه تجربی آن قدر مهم است که در 

 .صورت بی توجهی به آن می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای شما به همراه داشته باشد

ضوع آینده خود را نابود کردند و بعد از ورود به افراد و داوطلبان زیادی در طول سال های قبل با بی توجهی به این مو

 .انواع رشته ها تازه متوجه عالقه نداشتن به آن ها شدند

افرادی که به مراتب انتخاب رشته خوبی را در گروه تجربی تجربه کرده اند و دیگر فرصت جبرانی برای آن ها وجود 

 .ندارد

نشوید و با تمامی موارد مرتبط با این رشته ها ازجمله دروس مورد  از این رو، هرگز از شناخت رشته های دانشگاهی غافل

 .مطالعه در طول دوران تحصیل، بازار کار و مواردی از این دست اطالعاتی را بدست آورید

  

  

 برای اطالع از عالیق خود از انواع تست های شخصیتی استفاده کنید -گام دوم

برای شناخت عالیق فرد داوطلب ورود به دانشگاه در نظر گرفته شده است  باید عرض کنیم که تست های شخصیتی متفاوتی

 .که می توانید از آن ها استفاده کنید

 .تست هایی همچون تست هالند که با داشتن سؤاالتی متفاوت می توانند شما را به شناخت خوبی از عالیقتان برسانند

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/%D9%81%D8%B1%D9%85-%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/


 

 
 

ی مشابه ندارید می توانید از کمک مشاوره انتخاب رشته اگر اطالعات خاصی در رابطه با این تست و سایر تست ها

 .تجربی، آگاه و با تجربه در این زمینه استفاده کنید تا بدین ترتیب بهترین اطالعات را در این رابطه در اختیارتان قرار دهند

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته داروسازی برای اطالع از

  

  

 در صورت تمایل به انتخاب رشته هایی در دانشگاه روزانه توجه الزم را به خرج دهید -گام سوم

اگر مابل به ادامه تحصیل و انتخاب رشته در دانشگاه های روزانه هستید الزاماً توجه و دقت الزم را در زمان انتخاب رشته 

 .به خرج دهید

 تخاب رشته در دوره روزانه چیست؟شاید بپرسید که این همه حساسیت و دقت برای ان

در پاسخ باید خدمت شما عرض کنیم که اگر شما در دوره روزانه در یکی از دانشگاه های پذیرنده رشته مورد نظر خودتان 

پذیرفته شوید اما بنا به هر دلیلی مؤفق به شروع تحصیل در این دانشگاه ها نشوید و حتی انصراف دهید اینجاست که باید 

 .که تا یک سال آینده نمی توانید در کنکور دانشگاه ها شرکت کنیدبگوییم 

  

  

 الزاماً به فاصله شهر محل تحصیلی و شهر محل زندگی تان توجه داشته باشید -گام چهارم

در زمان انتخاب رشته به فاصله شهری که برای تحصیل انتخاب کرده اید با شهر محل اقامت بی توجه نباشید. چون امکان 

 .دوری از خانواده به خصوص در اولین روزهای سال تحصیلی برای شما دوستان عزیز سخت باشد دارد

اگر فاصله بین دو شهر کم باشد شما راحت می توانید برای سر زدن به خانواده اقدام کنید. این گونه تا حدی زیادی از میزان 

 .دلتنگی شما کاسته می شود

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

  

 توجه به شهریه پرداختی برای هر دانشگاه ها توجه کنید به وضعیت مالی خود با -گام پنجم

 .شاید تا چند سال قبل خانواده ها مشکل چندانی از بابت پرداخت شهریه ورودی دانشگاه نداشتند و آن قدرها شهریه باال نبود

مه تحصیل در دانشگاه روز به روز شاهد باالتر رفتن مبلغ شهریه پرداختی برای ادا  اما در حاضر، دیگر این گونه نیست و

 .ها ار جمله دانشگاه پیام و یا آزاد هستیم

 .به مراتب بیشتر از دانشگاه های دیگری از جمله دانشگاه آزاد است شهریه مراکز پردیس خودگردانهر چند 

 .قبل از هر گونه اقدامی برای تحصیل در این دانشگاه ها از استطاعت مالی خود برای پرداخت شهریه اطمینان حاصل کنید
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 بگاه های دانشجویی اطالعاتی را کسب کنیددر مورد کیفیت آموزش و همین طور اوضاع خوا -گام ششم

اطالع از امکانات در نظر گرفته شده برای هر دانشگاه و همین طور خوابگاه های اختصاص داده شده به هر یک از 

 .دانشجویان نیز در زمان انتخاب رشته بسیار مهم به نظر می رسد

ر بهتر تمیزترین و بهترین خوابگاه های دانشگاهی حق در هر صورت تحصیل در دانشگاهی با امکانات باال و همین طور د

 .مسلم تمامی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است

اقدامی کنید اطالعاتی را در رابطه با امکانات  انتخاب رشته کنکور تجربی از این رو قبل از این که برای پر کردن و فرم

گاه های دانشجویی بدست آورید تا خدایی ناکرده بعداً دچار مشکل نشوید و نتیجه آن انصراف از دانشگاه ها و البته خواب

 .دانشگاه و رشته تحصیلی مورد عالقه نباشد

  

  

 از توجه به رتبه بندی دانشگاه ها غافل نشوید -گام هفتم

ته باشید اطالع از رتبه بندی دانشگاه موضوع مهم دیگری که باید در زمان انتخاب رشته تجربی به آن توجه الزم را داش

 .هاست

 .رتبه بندی دانشگاه ها بعد از تنظیم به وسیله وزارت علوم در سایت این وزارتخانه منتشر می شود 

اگر به دنبال کسب اطالعاتی در رابطه با رتبه بندی دانشگاه های روزانه، غیرانتفاعی، شبانه و غیره در ایران هستید می 

 .ک مشاوری خبره در این رابطه کمک بگیریدتوانید از کم

  

 .کلیک کنید انتخاب رشته موفقبرای اطالع از 

  

 را بشناسیدسطح باالترین و بهترین دانشگاه ها  -گام هشتم

هشتمین موردی که باید در زمان انتخاب رشته در گروه تجربی به آن توجه الزم را مبذول دارید بحث شناخت بهترین 

 .دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/
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بهشتی به فرض مثال اگر قصد ورود به رشته پزشکی را دارید باید بدانید که کدام دانشگاه ازجمله دانشگاه تهران و یا شهید 

 .از بقیه برتر هستند

  

  

 ظرفیت پذیرش دانشگاه ها را بدانید -گام نهم

 .اطالع از این که هر ساله در فالن رشته و فالن دانشگاه چند نفر دانشجو پذیرفته می شوند از اهمیت باالیی برخوردار است

یم بهتری در زمان انتخاب رشته در گروه در واقع، شما باید بدانید که ظرفیت دانشگاه ها چقدر است تا بدین ترتیب تصم

 .علوم تجربی بگیرید و مؤفق تر عمل کنید

  

  

 تحقیق در رابطه با آب و هوای شهر محل تحصیل را فراموش نکنید -گام دهم

دوستان عزیز همواره به این موضوع مهم توجه داشته باشید که اطالع از وضعیت آب و هوایی شهری که قرار است در آن 

 .کنید از اهمیت باالیی برخوردار است تحصیل

 .به فرض اگر آن شهر از آب و هوایی بسیار سرد و یا بسیار گرمی برخوردار باشد زندگی در آن بسیار سخت است

  

  

 از دروس مورد مطالعه در هر ترم تحصیلی رشته مورد نظر خود مطلع شوید -گام یازدهم

مختلف از لیست دروسی که باید در طول دوران تحصیل آن ها را بخوانید مطلع قبل از اقدام به انتخاب رشته های تحصیلی 

 .شوید

 .البته اطالع از این که هر یک از این دروس در چند واحد درسی ارائه می شوند نیز خالی از لطف نیست

  



 

 
 

  

 به شرایط پذیرش در رشته های تحصیلی توجه کنید -گام دوازدهم

که تحصیل در برخی از رشته های دانشگاهی تجربی با شرایط خاصی برای هر فرد  دوستان عزیز دقت داشته باشید

 .داوطلب همراه است

شرایطی که می توانید آن ها را در دفترچه انتخاب رشته پیدا کنید. در نتیجه از توجه به این موضوع مهم نیز در زمان 

 .غافل نشوید انتخاب رشته
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تیرماه با برگزاری آزمون آخرین گروه  ۱۱تیرماه آغاز شده بود، شنبه  ۸که از روز چهارشنبه  ۱۴۰۱کنکور سراسری 

 .آزمایشی به کار خود پایان داد

 ۱۴۰۱پیشتازی زنان و داوطلبان گروه علوم تجربی در کنکور 

نفر، در گروه علوم  ۷۵۱هزار و  ۵۷۴نفر، در گروه علوم تجربی  ۶۱۵هزار و  ۱۴۵در گروه علوم ریاضی و فنی تعداد 

هزار و  ۱۹۴های خارجی هزار نفر و در گروه زبان ۳۷۸هزار و  ۱۶۱نفر، در گروه هنر تعداد  ۵۲۵هزار و  ۴۱۲انسانی 

 .نفر شرکت کرده اند ۹۵۱

  

 خالصه مطلب

انتخاب رشته محل های  و طبق کارنامه اولیه خود مجاز بهشرکت کرده  ۱۴۰۱ کنکور تجربی آن دسته از داوطلبانی که در

کد  150، نسبت به انتخاب مشاوره انتخاب رشته تجربیدوره روزانه و غیر روزانه شدند، می توانند پس از مطالعه مقاله و 

 .گام مهم برای موفقیت در انتخاب رشته تجربی اقدام نمایند 12رشته به کمک 
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