
 

 
 

شرکت در کنکور سراسری و قبول شدن در آن آرزوی بسیاری از داوطلبان است. در واقع افرادی که تصمیم دارند با 

تحصیل آینده خود را بسازند برای قبولی در کنکور سراسری برنامه ریزی می کنند. این نکته را در نظر داشته باشید برای 

ه خوبی مطالعه کنید. شاید برای شما سوال پیش بیاید منابع درسی قبول شدن در کنکور سراسری باید منابع درسی را ب

کنکور سراسری چیست و چگونه باید به این منابع دسترسی پیدا کنید؟ شایان ذکر است بدانید ما در این مقاله قصد داریم شما 

سی کنکور آشنا کنیم. در واقع اطالعات کامل درباره منابع عمومی در منابع درسی کنکور سراسری را به طور کامل با

 .سراسری در اختیار شما قرار می دهیم و در ادامه به سراغ بهترین منابع کنکور نظام جدید می رویم

در ادامه بهتر است ذکر کنیم شما با مطالعه این مقاله اطالعات دقیقی در مورد منابع کنکور سراسری تجربی، منابع کنکور 

بع کنکور سراسری هنر به دست خواهید آورد. این نکته مهم را هم سراسری ریاضی، منابع کنکور سراسری انسانی و منا

در نظر داشته باشید مطالب موجود در این مقاله می تواند به شما کمک کند تا در دانشگاه و رشته مورد عالقه خود به 

سترسی پیدا کنید و همین توانید به بهترین منابع درسی کنکور سراسری د تحصیل بپردازید زیرا شما با مطالعه این مقاله می

مسئله باعث می شود تا درصد قبولی شما در کنکور سراسری افزایش پیدا کند. در نهایت پیشنهاد می کنیم برای کسب 

 .اطالعات کامل نسبت به موارد ذکر شده تا پایان این مقاله با ما در وبسایت ایران تحصیل همراه باشید

  

  اطالعیه

سیم می شود، دسته اول منابعی هستند که بین تمام رشته ها مشترک می باشند و دسته دوم منابعی منابع درسی به دو دسته تق

 .هستند که به رشته اختصاص دارند

  

 منابع درسی کنکور سراسری چیست؟

می  همانطور که می دانید منابع مطالعه کنکور در هر رشته متفاوت می باشد. در واقع به طور کلی منابع مطالعه کنکور را

توان به دو دسته تقسیم نمود. یک دسته این منابع شامل دورسی است که به صورت مشترک بین تمامی رشته ها یکسان می 

باشد. بدین معنا که تفاوتی ندارد شما قصد شرکت در کدام گروه آزمایشی را دارید مطالعه این دروس بین تمامی رشته ها 

داشت، تقسیم دروس  1401توان در رابطه با منابع درسی کنکور سراسری  دسته بندی دیگری که می .مشترک خواهد بود

مختلف به دروس اصلی و کمک آموزشی می باشد. به عنوان مثال دروس اصلی همان دروسی است که شما در طول دوران 

برای فهم و تحصیل خود و در دبیرستان متوسطه اول داشته اید و دروس کمک آموزشی نیز، دروسی خواهند بود که شما 

 .مطالعه بیشتر مطالب درسی آن را مطالعه خواهید نمود

ذکر می شود، شامل دروس مختلف برای هر گروه آزمایشی  1401بنابراین آنچه که با عنوان منابع درسی کنکور سراسری 

که شما با مطالعه  بهترین منابع مطالعه کنکور سراسری همان منابعی است  به همراه کد هر یک از کتب می باشد.بنابراین

آن می توانید به تمامی سواالت مفهومی و همچنین سطوح مختلف آشنا شده و تسلط کافی یابید. در ادامه به معرفی برخی از 

 .این دروس خواهیم پرداخت
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  منابع عمومی درسی کنکور سراسری

همانطور که از نام منابع عمومی درسی کنکور سراسری مشخص است، منابع عمومی برای تمامی رشته ها مشترک می باشد. اما این در 

ی که درس ادبیات و همچنین برخی از دروس در گروه های آزمایشی مختلف می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال با توجه به اهمیت ویژه ا

عربی برای رشته انسانی خواهد داشت، طبیعی است که تفاوت هایی با رشته های دیگر داشته باشد. به همین دلیل برخی از کتب ادبیات و 

 .همچنین عربی برای رشته ادبیات و علوم معارف اسالمی با سایر رشته ها متفاوت خواهد بود

عزیز این است که به هیچ عنوان برای قبولی در هر گروه آزمایشی که هستید، دروس عمومی را دست کم توصیه ما به تمامی داوطلبان 

نگیرید. زیرا حتی در صورتی که شما درصدهای باالیی را در دروس تخصصی خود داشته باشید اما موفق به کسب درصد باال در دروس 

اشت و حتی ممکن است همین مسئله موجب شود که شما در رشته مورد عالقه خود عمومی نشوید، امکان باال بودن رتبه شما وجود نخواهد د

 .پذیرفته نشوید

از دیگر نکاتی که در رابطه با بهترین منابع کنکور نظام جدید الزم است مد نظر قرار دهید این است که هر انتشاراتی در برخی از دروس 

ثال انتشارات گاج در درسی همانند دین و زندگی بسیار کتاب مناسبی خواهد بود و قوی و در برخی دروس دیگر ضعیف می باشد. به عنوان م

 .درصد و یا باالتر از آن نزدیک نکند 80به شما کمک خواهد نمود. اما همین انتشارات ممکن است در درس زبان شما را به سطح 



 

 
 

 منابع دروس عمومی کنکور سراسری

 مالحظات سال چاپ پایه تدریس کد کتاب نام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

 زبان و ادبیات فارسی  - 1

 99 دهم 110201 (1فارسی )

 1400 یازدهم 111201 (2فارسی )  

 1401 دوازدهم 112201 (3فارسی )

 عربی -2

 99 دهم 110206 (1عربی، زبان قرآن )

  عمومی

 1400 یازدهم 111206 (2عربی، زبان قرآن )

 1401 دوازدهم 112206 (3عربی، زبان قرآن )

 فرهنگ و معارف اسالمی -3

 99 دهم 110204 (1دین و زندگی )

  عمومی

 1400 یازدهم 111204 (2دین و زندگی )

 1401 دوازدهم 112204 (3دین و زندگی )

 زبان انگلیسی -4

 99 دهم 110230 (1انگلیسی )

 1400 یازدهم 111230 (2انگلیسی )  

 1401 دوازدهم 112230 (3انگلیسی )

  

 بررسی منابع درسی تخصصی کنکور سراسری

مطالعه مقاله اطالعات دقیق در مورد منابع درسی کنکور سراسری در اختیار نداشته اید دکتر در نظر داشته باشید برای 

قبولی در کنکور سراسری گروه های مختلف همچون کنکور سراسری هنر کنکور سراسری تجربی کنکور سراسری 



 

 
 

نیاز دارید زیرا تنها راه قبولی شما دسترسی به منابع  ریاضی و کنکور سراسری انسانی به منابع عمومی و منابع تخصصی

است تا بتواند آنها را مطالعه کنید و در کنکور سراسری رتبه مورد نظر خود را کسب نمایید. این نکته را در نظر داشته 

کنکور باشید منابع رشته های مختلف به دو دسته تقسیم می شود منابع عمومی و منابع تخصصی منابع دروس عمومی 

سراسری بین تمامی رشته ها مشترک می باشداما دروس تخصصی هر رشته با رشته دیگر متفاوت است در نتیجه زمانی 

که قصد دارید برای تهیه منابع تخصصی اقدام کنید حتماً باید به دنبال منابع تخصصی رشته مورد نظر خود باشید در انتها 

تخصصی در این مقاله ذکر شد و امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند  بهتر از ذکر کنیم که تمامی منابع عمومی و

 .به شما کمک کند تا با دید باز و آگاهی کامل وارد وب سایت سنجش شویم و ثبت نام در کنکور سراسری را انجام دهید
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 [caption/]منابع درسی کنکور سراسری چیست

  

 منابع درسی کنکور تجربی



 

 
 

می باشد. که برای این  یکی از اهداف بسیاری از داوطلبانی که در کنکور تجربی شرکت می نمایند، قبولی در رشته پزشکی

قبولی الزم است بودجه بندی کنکور تجربی را مد نظر قرار دهید. زیرا بر سواالت کنکور در هر کتاب بر اساس همین 

یکی از کمک های بسیار مناسبی که به شما خواهد کرد عالوه بر اطالع از نکات مهم ، کمک   بودجه بندی تعیین می شوند

 .تاب خواهد بودبه جمع بندی مطالب مهم ک

آنچه در تصویر منابع درسی کنکور سراسری مالحظه می نمایید، مربوط به داوطلبان نظام جدید می باشد. ضرایب دروس 

کنکور تجربی در دروس مختلف ، یکی از مهم ترین مواردی است که شما با توجه به آن باید به برنامه ریزی درستی دست 

ژری شما باید صرف دروسی شود که بیشترین ضریب را در کنکور سراسری خواهد بزنید. به عنوان مثال بیشترین ان

 .داشت

مشاوره   با توجه به رقابت بسیار سنگین و نفس گیر در سال های اخیر در این گروه آزمایشی ، بهتر است با استفاده از

منابع کنکور نظام جدید نیز اطالع منابع درسی کنکور سراسری بلکه از بهترین   رایگان کنکور تجربی ایران تحصیل از

دقیق یابید تا بتوانید به رتبه دلخواه خود در کنکور سراسری دست یابید و موفقیت خود را برای قبولی در این رشته تضمین 

نمایید. همچنین سایر داوطلبان در گروه های آزمایشی مختلف نیز با برقراری ارتباط با متخصصین ایران تحصیل می توانند 

 .رابطه با منابع درسی کنکور سراسری اطالعات الزم را کسب نمایند در

 منابع دروس تخصصی تجربی کنکور

 سال چاپ پایه تدریس کد کتاب نام کتاب در سالی ـ واحدی  نام درس

 1400 یازدهم 111237 زمین شناسی زمین شناسی-1

 ریاضیات -2

 99 دهم 110211 (1ریاضی )

 1400 یازدهم 111211 (2ریاضی )

 1401 دوازدهم 112211 (3ریاضی )

 زیست شناسی -3

 99 دهم 110216 (1شناسی ) زیست

 1400 یازدهم 111216 (2شناسی )زیست 

 1401 دوازدهم 112216 (3شناسی ) زیست

 فیزیک -4

 99 دهم 110214 (1) فیزیک 

 1400 یازدهم 111244 (2فیزیک )

 1401 دوازدهم 112244 (3فیزیک )



 

 
 

 شیمی -5

 99 دهم 110210 (1شیمی )

 1400 یازدهم 111210 (2شیمی )

 1401 دوازدهم 112210 (3شیمی )

  

 منابع تخصصی کنکور ریاضی

مطمئنا میدانید یکی از پرطرفدارترین رشته های، رشته ریاضی است. دروس عمومی رشته ریاضی با مابقی رشته ها 

تفاوتی ندارد اما دروس تخصصی این رشته با دروس تخصصی رشته های دیگر فرق می کند. به همین دلیل ما در این بخش 

تیار شما قرار دهیم. برای دسترسی به این منابع تنها کافی است از مقاله تصمیم داریم منابع تخصصی رشته ریاضی را در اخ

 .لیست زیر را مشاهده کنید

 منابع دروس تخصصی کنکور سراسری ریاضی

 سال چاپ پایه تدریس کد کتاب نام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

 ریاضیات

 99 دهم 110213 (1هندسه )

 1400 یازدهم 111213 (2هندسه )

 1401 دوازدهم 112213 (3هندسه )

 1400 یازدهم 111215 آمار و احتمال

 1400 یازدهم 111214 (1حسابان )

 1401 دوازدهم 112214 (2حسابان )

 1401 دوازدهم 112215 ریاضیات گسسته

 فیزیک

 99 دهم 110209 (1فیزیک )

 1400 یازدهم 111209 (2فیزیک )

 1401 دوازدهم 112209 (3فیزیک )

 شیمی 

 99 دهم 110210 (1شیمی )

 1400 یازدهم 111210 (2شیمی )

 1401 دوازدهم 112210 (3شیمی )

 منابع تخصصی کنکور انسانی



 

 
 

افرادی که به دنبال تحصیل در رشته هایی همچون حقوق، روانشناسی، مدیریت و غیره هستند باید در کنکور انسانی شرکت 

کنند. توجه داشته باشید برای قبولی در کنکور انسانی به منابع تخصصی آن نیاز دارید. توجه داشته باشید منابع تخصصی 

 .ارائه کرده ایم کنکور انسانی را در قسمت زیر در قالب لیست

 منابع دروس تخصصی کنکور سراسری انسانی

 سال چاپ پایه تدریس کد کتاب نام کتاب در سالی ـ واحدی نام درس

 ریاضیات

 99 دهم 110212 (1ریاضی و آمار )

 1400 یازدهم 111212 (2ریاضی و آمار )

 1401 دوازدهم 112212 (3ریاضی و آمار )

 99 دهم 110221 اقتصاد اقتصاد 

 زبان و ادبیات فارسی

 99 دهم 110203 (1علوم و فنون ادبی )

 1400 یازدهم 111203 (2علوم و فنون ادبی )

 1401 دوازدهم 112203 (3علوم و فنون ادبی )

 زبان عربی 

 99 دهم 110207 (1عربی، زبان قرآن )

 1400 یازدهم 111207 (2عربی ، زبان قرآن )

 1401 دوازدهم 112207 (3عربی، زبان قرآن )

 تاریخ 

 99 دهم 110219 (1تاریخ )

 1400 یازدهم 111233 (2تاریخ )

 1401 دوازدهم 112219 (3تاریخ )

 جغرافیا 

 99 دهم 110218 جغرافیای ایران

 1400 یازدهم 111218 (2جغرافیای )

 1401 دوازدهم 112218 ( )کاربردی(3جغرافیا )



 

 
 

 علوم اجتماعی 

 99 دهم 110220 (1شناسی ) جامعه

 1400 یازدهم 111222 (2شناسی )جامعه

 1401 دوازدهم 112222 (3شناسی )جامعه

 فلسفه 
 1400 یازدهم 111226 فلسفه

 1401 دوازدهم 112226 فلسفه )آشنایی با فلسفه اسالمی(

 99 دهم 110223 منطق منطق 

 99 یازدهم 111224 شناسیروان شناسیروان 

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید برنامه ریزی درسی برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

 منابع تخصصی کنکور سراسری هنر

کنکور هنر از نظر بسیاری از افراد یک کنکور ساده به نظر می رسد اما مشخص به علت اطالعات کم در مورد منابع 

تخصصی این رشته و یا محدود بودن مشاوران تحصیلی که در این حوزه فعالیت می کنند قبول شدن در کنکور هنر برای 

ن نکته را در نظر داشته باشید با توجه به لیست زیر میتوانید رتبه خوبی در کنکور سراسری هنر اکثر افراد سخت است. ای

 .به دست بیاورید

  

 منابع دروس تخصصی کنکور سراسری هنر

دروس 

تخصصی 

 کنکور هنر

 پایه رشته هنرستان کد کتاب عنوان هر درس

درک 

 عمومی هنر
 210628 آشنایی با بناهای تاریخی

فنی 

حرفه 

 ای

 دهم نقشه کشی معماری

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c/
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 211618 2عکاسی 

فنی 

حرفه 

 ای

 یازدهم گرافیک

 210644 1عکاسی 

فنی 

حرفه 

 ای

 دهم سینما ، نقاشی ، گرافیک

 359/77 1کارگاه طراحی نقوش سنتی 

فنی 

حرفه 

 ای

صنایع دستی ، چاپ دستس ، مرمت 

 آثار فرهنگی
 دهم

 359/30 آشنایی با صنایع دستی ایران

فنی 

حرفه 

 ای

 دهم  صنایع دستی

 212620 پایه و اصول صفحه آرایی

فنی 

حرفه 

 ای

 دوازدهم گرافیک

 ترسیم فنی

 212628 نقشه برداری

فنی 

حرفه 

 ای

 دوازدهم نقشه کشی معماری

کاربرد رایانه در نقشه کشی 

 معماری
212664 

فنی 

حرفه 

 ای

 دوازدهم نقشه کشی معماری

 210626 ترسیم فنی و نقشه کشی

فنی 

حرفه 

 ای

 دهم نقشه کشی معماری

خالقیت 

تصویری و 

 تجسمی

 210638 1طراحی 

فنی 

حرفه 

 ای

سینما ، نقاشی ، گرافیک ،نقشه کشی 

 معماری ، نمایش
 دهم

 211644 2طراحی 

فنی 

حرفه 

 ای

 یازدهم نقاشی و گرافیک

 212638 حجم سازی

فنی 

حرفه 

 ای

 دوازدهم نقاشی و گرافیک

 212621 خط در گرافیک

فنی 

حرفه 

 ای

 یازدهم گرافیک



 

 
 

 212619 مبانی تصویر سازی

فنی 

حرفه 

 ای

 دوازدهم گرافیک

 211648 کارگاه نقاشی

فنی 

حرفه 

 ای

 یازدهم نقاشی و گرافیک

 210639 مبانی هنر های تجسمی

فنی 

حرفه 

 ای

 دهم سینما

 212627 حجم شناسی و ماکت شناسی

فنی 

حرفه 

 ای

 دوازدهم نقشه کشی معماری

 498/8 طراحی اندام و لباس

فنی 

حرفه 

 ای

 یازدهم طراحی و دوخت

خالقیت 

 نمایشی

 212625 اصول و مبانی ماسک و گریم

فنی 

حرفه 

 ای

 دوازدهم نمایش

 211624 اصول و مبانی طراحی صحنه

فنی 

حرفه 

 ای

 یازدهم نمایش

خالقیت 

 موسیقی

 210658 ساز شناسی ایرانی

فنی 

حرفه 

 ای

 دهم موسیقی جهانی

شناخت سازهای ارکستر 

)سازه های زهی  1سمفونیک 

 ارشه ای(

210660 

فنی 

حرفه 

 ای

موسیقی نوازندگی سازایرانی و 

 جهانی
 دهم

شناخت ساز های ارکستر 

)سازه های بادی و  1سمفونیک 

 ضربی(

211664 

فنی 

حرفه 

 ای

موسیقی نوازندگی سازایرانی و 

 جهانی
 یازدهم

مبانی نظری و ساختار موسیقی 

  ایرانی
210659 

فنی 

حرفه 

 ای

موسیقی و مبانی آهنگ سازی و 

موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و 

 جهانی

 دهم



 

 
 

 210627 شناخت مواد و مصالح خواص مواد

فنی 

حرفه 

 ای

 دهم نقشه کشی معماری

  

 .کلیک کنید موارد ممنوعیت شرکت در کنکور جهت اطالع دقیق از

  

 بهترین منابع کنکور نظام جدید

بهترین منابع کنکور نظام جدید همان منابع کمک آموزشی است که به شما برای موفقیت در کنکور بسیار کمک خواهد نمود. یکی از سواالت 

تب با هدف باال بردن داوطلبان پس از مطالعه این مطلب ممکن است این باشد که چه تفاوتی بین انتشارت مختلف وجود دارد؟ قطعا همه این ک

 مهارت دانش آموزان تالیف شده است اما برخی از آنان بسیار بهتر از دیگر انتشارات در این راه موفق شده اند. به همین دلیل مطالعه این

 .منابع موفقیت بیشتری را به ارمغان خواهد آورد

این است که آیا می توان بدون مطالعه این کتب و تنها با  ظام جدیدبهترین منابع کنکور ن یکی دیگر از سواالت سایر داوطلبان در رابطه با

مطالعه بیشتر منابع درسی کنکور سراسری موفقیت الزم را به دست آورد؟ پاسخ ما متاسفانه و یا خوشبختانه منفی است. زیرا رویکردی که 

تنهایی کفایت نخواهد کرد و مطالعه دقیق این منابع می تواند به در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم این است که متاسفانه مطالعه این کتب به 

 .هدف شما جامعه عمل بپوشاند

برای اطالع دقیق متقاضیان عزیز در تمامی رشته ها در رابطه با منابع درسی کنکور سراسری و همچنین اطالع از بهترین منابع کنکور 

کلیه داوطلبان کنکور سراسری باز می باشد. تا با استفاده از برقراری این ارتباط نظام جدید راه های ارتباطی مشاوران ایران تحصیل با 

بتوانید به پاسخ کلیه سواالت خود دست یابید. مشاورین ایران تحصیل همه روزه ، حتی ایام تعطیل ، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان 

 .خواهند بود

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-99/


 

 
 

 

 اخبار پیرامون کنکور سراسری

 نتایج کنکور سراسری اواخر شهریور اعالم می شود

نتایج آزمون بر اساس اعالم مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور ، آقای علیرضا کریمیان: 

 .در هفته آخر شهریورماه اعالم خواهد شد ۱۴۰۱ی سراسر

 اعالم زمان دو آزمون کنکور سراسری در سال آینده

زمان  ۱۴۰۲طبق گزارش ایسنا بر اساس اعالم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: هفته آخر دی ماه و اواسط تیر ماه 

درصد نمره کسب شده در  ۶۰درصد سوابق تحصیلی با تاثیر قطعی و  ۴۰برگزاری آزمون کنکور است. وی بیان کرد 

 .آزمون مالک قبولی در کنکور می باشد

 خالصه مطلب



 

 
 

در اختیار نداشته اید. این نکته را  منابع درسی کنکور سراسری بل از مطالعه این مقاله اطالعات دقیق در موردمطمئنا تا ق

در نظر داشته باشید برای قبولی در کنکور سراسری گروه های مختلف همچون کنکور سراسری هنر، کنکور سراسری 

عمومی و منابع تخصصی نیاز دارید. در واقع بهتر  تجربی، کنکور سراسری ریاضی و کنکور سراسری انسانی به منابع

است این گونه بیان کنیم تنها راه قبولی شما در کنکور سراسری دسترسی به منابع خوب و درست است. شایان ذکر است 

تا بدانید اکثر افرادی که توانستند در کنکور سراسری رتبه قابل قبولی را کسب کنند از مشاوره تحصیلی استفاده کردند 

 .بتوانند در کنار استفاده از تجربه مشاورین به بهترین منابع عمومی و تخصصی دسترسی پیدا کنند

درادامه بهتر است ذکر کنیم منابع رشته ها به دو دسته )منابع عمومی و منابع تخصصی( تقسیم می شود. منابع دروس 

تخصصی هر رشته با رشته دیگر متفاوت است. عمومی کنکور سراسری بین تمامی رشته ها مشترک می باشد اما دروس 

در نتیجه زمانی که قصد دارید برای تهیه منابع تخصصی اقدام کنید حتماً باید به دنبال منابع تخصصی رشته مورد نظر خود 

ود باشید. در انتها بهتر است ذکر کنیم که تمامی منابع عمومی و تخصصی در این مقاله ذکر شد و امیدواریم محتویات موج

در این مقاله بتواند به شما کمک کند تا با دید باز و آگاهی منابع کنکور را مطالعه کنید و رتبه خبی در کنکور سراسری به 

 .دست بیاورید

  

 


