
 

 
 

های خارجی و ریاضی که با دفترچه سازمان  برای کنکورهای تجربی، انسانی، هنر، زبان نرم افزار انتخاب رشته کنکور

های  های خاصی برخوردار است و به نوعی احتمال قبولی داوطلبین را در کلیه کد رشته محلسنجش منطق است از ویژگی

 .کندانتخاب رشته سازمان سنجش ارائه می  دفترچه

های دفترچه انتخاب رشته در نظر گرفته شده است تا کلیه برای مرتب کردن کد رشته محل نرم افزار انتخاب رشته کنکور

گیری از این نرم افزار تخمین رتبه همچنین تخمین رشته قبولی را به درستی انجام دهند. در نرم افزار  داوطلبان بتوانند با بهره

ط آن لحاظ شده و انتخاب داوطلبان را با توجه به عالقه هر فرد های که در دفترچه و شرایتوانید کلیه سهمیهانتخاب رشته می

 .و همچنین مسافت و رتبه بندی دانشگاه انجام داد

دهند، الگوریتم طراحی شده در این نرم افزار تمامی نکات مهم را طبق نظر مشاورین مجرب در حوزه انتخاب رشته انجام می

 .گیرد اعتماد کنند ی که به واسطه نرم افزار صورت میتوانند با آسودگی به خروجکلیه داوطلبان می

مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل با برگزاری آزمون های دوره ای آنالین و ارائه گزارش نموداری پیشرفت، قبولی 

بر روی لینک  شما داوطلبان را تضمین می کنند. برای برقرای ارتباط با مشاوران ما و شرکت در این آزمون ها کافی است

 .زیر کلیک نمایید

  

 

  

 اب رشته کنکورمعرفی نرم افزار انتخ

 های مختلف می باشد، شما می نرم افزاری که برای انتخاب رشته کنکور در نظر گرفته شده است متشکل از دسته بندی رشته

هایی که شانس قبولی را اید، رشته محل ایی که در کنکور سراسری کسب کرده توانید با انتخاب سهمیه مورد نظر خود و رتبه

 .در آن دارید را مشاهده کنید
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درصد شانس قبولی شما را تضمین خواهند  86اند، حدودا هایی که داوطلبین معرفی کردهمحل رم افزار تا به حال، با رشتهاین ن

دسته بندی متنوع که متشکل از موارد زیر است تشکیل شده است  3کرد، به صورت کلی نرم افزار انتخاب رشته کنکور، از 

 :که عبارت است از

 رشته محل هایی که به صورت بد بینانه در آن ها شانس قبولی دارید.  
 رشته محل هایی که به صورت منطقی در آن ها شانس قبولی دارید.   
 رشته محل هایی که به صورت خوش بینانه در آن ها شانس قبولی دارید. 

  

  

 .توانید در بهترین دانشگاه ثبت نام کنیدشما پس از بررسی کد محل دانشگاه می

های محل قبولی داوطلبین کنکور سراسری سال های این نرم افزار دقت بسیار باالی آن در پیش بینی ترین ویژگیاز مهم یکی

د. توانسته تا حد زیادی نگرانی داوطلب را از انتخاب رشته راحت کن سازمان سنجش پیش بوده است. در حقیقت انتخاب رشته

 .پردازیمدر ادامه قصد داریم تا به صورت کامل و جامع به بررسی و آشنایی با نرم افزار انتخاب رشته کنکور می

https://www.sanjesh.org/
https://www.sanjesh.org/


 

 
 

  

  

 .وارد شوید چه رشته ای انتخاب کنم؟ برای کسب اطالعات بیشتر درمورد

  

  

 نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری

در سیستم نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری داوطلبان در ابتدا رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید که بعد از انتخاب 

های  کنند. بعد از وارد کردن رتبهکشوری و رتبه منطقه خود را وارد می رشته تحصیلی خود در کنکور سراسری رتبه

ها و مراکز دانشگاهی را طبق عالقه خود به سیستم نرم افزاری  بایست اولویت بندی رشته کشوری و منطقه داوطلبین می

 .انتخاب رشته کنکور سراسری معرفی کنند

ساعته  24ران تحصیل پس از ارائه برنامه ای مناسب، به صورت مشاوران ما در سامانه مشاوره کنکور آکادمی ای

بر لینک  داوطلبان را پشتیبانی کرده و قبولی آن ها را در کنکور تضمین می نمایند. برای ثبت نام در سامانه، کافی است تا

 .زیر کلیک نمایند

 

 انتخاب رشته کنکور تجربی با نرم افزار انتخاب رشته

های اخیر زیاد شده است، سیستم نرم افزار  با در نظر گرفتن اینکه تعداد داوطلبین آزمون سراسری در رشته تجربی در سال

با مشاوره تلفنی و حضوری برای تمامی داوطلبین عزیز آزمون سراسری صورت  ایران تحصیل انتخاب رشته تجربی

فرآیند انتخاب رشته تجربی داوطلبان بدین صورت است که در ابتدا داوطلبان به صورت تلفنی یا حضوری با  .گیردمی

 .مشاوری مجموعه ایران تحصیل در خصوص مسیر و رشته موردعالقه خود صحبت کنند

ب و عالیق خود را تعیین گیری از نرم افزار انتخاب رشته تجربی انتخابعد از آن داوطلبان با کمک مشاورین مرکز با بهره

های بدست آمده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی و همچنین نظر مشاورین بایست طبق انتخابکنند، در مرحله بعد داوطلبان می

 .های خود را ویرایش کنندمرکز به صورت دستی انتخاب
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 .کلیک کنید نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد آشنایی با فرآیند استفاده از

  

 و انسانینرم افزار انتخاب رشته ریاضی 

در جلسات مشاوره زمانی هم برای والدین تعیین خواهد شد، بهترین فرآیند انتخاب رشته کنکور سراسری برای داوطلبان انجام 

گیرد و از نرم افزار انتخاب رشته انسانی و شود. در فرآیند انتخاب رشته های انسانی و ریاضی به این شیوه صورت میمی

 .شودضی استفاده مینرم افزار انتخاب رشته ریا

 .گیرددر تمامی مراحل انتخاب رشته ویرایش اطالعات انتخاب رشته به واسطه مشاورین مجرب ایران تحصیل صورت می

از آنجاییکه در فرآیند انتخاب رشته با نرم افزار انتخاب رشته در برخی مواقع احتمال اشتباه وارد کردن اطالعات وجود دارد. 

همواره پس از اینکه فرآیند انتخاب رشته مجازی به واسطه نرم افزار انتخاب رشته کنکور صورت  مشاورین ایران تحصیل

کنند، تا انتخاب هایی که نیاز به ویرایش دارند به فرد داوطلب کمک میآیند و برای تمامی بخشگرفت، به یاری داوطلبین می

 .گیردها صورت میی قبولی داوطلبین در رشته دلخواه آنرشته داوطلبان آزمون سراسری با باالترین ضریب اطمینان برا

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%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/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%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/


 

 
 

  

 مزایای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته

گیری از نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد از مزایای متنوعی برخوردار است که داوطلبین باید از باید توجه کنید که بهره

 :آن را برای شما شرح خواهیم دادآن اطالع داشته باشند، در این قسمت به صورت کامل مزایای 

 معرفی رشته هایی که متقاضیان بیشترین شانس قبولی در آن ها را دارند. 
 بررسی دقیق تراز و رتبه متقاضیان و داوطلبان 
 در نظر گرفتن سهمیه هر متقاضی 
 کوتاه تر شدن مسیر انتخاب رشته 

می توانید با رتبه های برتر  VIP وه بر دریافت مشاورهبا ثبت نام در سامانه مشاوره کنکور آکادمی ایران تحصیل، عال

 .بر روی لینک زیر کلیک کنید نیز صحبت کرده و با روش های مطالعه آن ها آشنا شوید. برای ثبت نام در سامانه

https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/


 

 
 

 

  

 هانرم افزار انتخاب رشته بر اساس درصد برای تمامی رشته

گیری از رتبه کند تا با بهرههای تجربی، انسانی، ریاضی، هنر و زبان است که به شما کمک مینرم افزار تخمین رتبه رشته

سامانه انتخاب  .علمی داوطلب را تعیین کند و برای رشته دلخواه خود برنامه ریزی دقیقی داشته باشند تخمینی خود وضعیت

سوال را به صورت متوالی داشته  4رشته ایران تحصیل قابلیتی را برای کلیه داوطلبین در نظر گرفته تا اطالعات قبولی 

پردازیم را انجام باید مراحلی را که در ادامه به آن می 1401رتبه  گیری از نرم افزار تخمینتمامی داوطلبان برای بهره .باشد

 :دهند

گیری از نرم افزار انتخاب رشته براساس درصد، در ابتدا اطالعات کارنامه مربوطه را انتخاب کنند و رشته برای بهره

، تخمین رتبه خود 1401کنکور و منطقه خود را وارد کنند، بعد با وارد کردن درصدهای تخمینی خود در برابر   تحصیلی

در تالشیم برای رتبه تخمین زده شده با رتبه واقعی شما در کنکور تطابق  .آورندسال مذکور بدست می 4های براساس داده

 .زندایی تخمین میبیشتری داشته باشد، رتبه هر داوطلب را در حالت رتبه کشوری و منطقه

های انسانی، تجربی و ریاضی رتبه داوطلب را در نظام جدید و  س درصد در گروههم اکنون نرم افزار انتخاب رشته بر اسا

، در گروه 1نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری درگروه ریاضی، رتبه داوطلب را در زیر گروه  .زندنظام قدیم تخمین می

اطالعات قرار گرفته در  .زندخمین میت 5و  1،3های های انسان و در زیر گروهدر گروه 2و  1های تجربی در زیر گروه

توانند برای تخمین درصد می 25و  5این نرم افزار برای تخمین رتبه داوطلبان سهمیه مناطق است، داوطلبین سهمیه ایثارگران 

 .رتبه ایثارگران از این نرم افزار استفاده کنند

  

 .وارد شوید سامانه انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری برای آشنایی با

  

 نحوه کار با نرم افزار انتخاب رشته

بایست قبل از هرکاری، گیری از نرم افزار انتخاب رشته، رشته موردنظر خود را انتخاب کنید، می ل هستید تا با بهرهاگر مای

کادر را مشاهده خواهید  3گیری از این نرم افزار، به صورت کلی شما در زمان بهره .نحوه کار را به درستی آموزش ببینید

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/
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ی خود که متشکل از ریاضی، هنر، تجربی، انسانی و زبان است را انتخاب کنید، بایست گروه تحصیلکرد، در کادر نخست می

 .منطقه گروه بندی شده است 3  در کادر دوم باید سهمیه یا منطقه خود را وارد کنید که در

جو را انتخاب ایی که کسب کرده را وارد کنید، گزینه جست و  بایست آخرین رتبهبعد از اینکه سهمیه خود را انتخاب کردید می

باید توجه کنید که تا به اکنون افرادی که از  .های موردنظر خود را با رتبه شما نمایش خواهد داددر نهایت رشته محل  کنید،

های معرفی شده، احتمال قبولی داشه و اکنون در حال تحصیل در ها در رشتهدرصد از آن 86اند تا مند شدهاین نرم افزار بهره

 .ظر خود هستنددانشگاه مدن

هر داوطلب برای قبولی در کنکور و کسب رتبه عالی نیاز به یک مشاوره مجرب دارد، در صورتی که تصمیم دارید آینده 

درخشان برای خود بسازید پیشنهاد می کنیم با مشاورین مرکز مشاوره ایران تحصیل ارتباط بگیرید چون مشاوره کنکور به 

وره های قبل انجام می شود و آن ها مسیر موفقیت را طی کرده اند در نتیجه میتوانند توسط رتبه های برتر د VIP صورت

 . بر روی لینک زیر کلیک کنید مسیر را برای شما هموار کنند تا شما به هدف خود برسید. پیسنهاد می شود

 

 اخبار پیرامون انتخاب رشته کنکور

 د گروه پزشکی تمدید شدمهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارش
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بر اساس گزارش خبرگزاری مهر مهلت انتخاب رشته محل کلیه داوطلبان و متقاضیان استعداد درخشان آزمون کارشناسی 

 .تمدید شد ۱۴۰۱ارشد رشته های گروه پزشکی سال 

 هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد پزشکی مجاز به انتخاب رشته شده اند ۴۲حدود 

رئیس سازمان سنجش دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد رشته پزشکی امروز منتشر می شود و  بر اساس اعالم

 .نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند ۱۶داوطلبان می توانند از ساعت 

  

 خالصه مطلب

دهد. ین را نشان میقبولی کلیه داوطلب هایی است که درصد و بعبارتی شانس، یکی از برنامهنرم افزار انتخاب رشته کنکور

توانید در آن با توجه به عالقه خود به هدف هایی است که شما میهای مناسب برای بررسی رشته محلبه نوعی یکی از گزینه

 .تر شویدخود نزدیک

ه این نرم افزار به صورت تخصصی طراحی و تولید شده است تا کلیه داوطلبان و متقاضیان بتوانند فقط با استفاده از گرو

هایی که در آن شانس قبولی شما بیشتر است تحصیلی، منطقه، و همچنین وارد کردن رتبه در سهمیه، به آسانی رشته محل

 .وجود دارند، در این صورت داوطلب قادر است تا با دقت بیشتری فرم انتخاب رشته خود را کامل کند

  


