
 1401 کنکور رشته انتخاب بندی اولویت نحوه مهم نکات

افرادی که در کنکور سراسری شرکت می کنند، پس از اعالم نتایج اگر مجاز به انتخاب رشته باشند، باید در 

زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. همه ما می دانیم که انتخاب رشته، یکی از تصمیمات مهم و 

تی را بدانند و رعایت کنند. یکی از مهم سرنوشت ساز است. بنابراین، افراد برای انتخاب رشته حتما باید نکا

ترین نکات که در زمان انتخاب رشته اهمیت بسزایی دارد، توجه به عالیق فردی است. هر داوطلب می تواند 

  .، انتخاب نمایدنحوه اولویت بندی انتخاب رشته کد رشته را طبق این نکات مهم و بر اساس 150

در کنکور شرکت کرده اید و یا می خواهید در سال های آینده در اگر شما هم جز افرادی هستید که امسال 

کنکور شرکت کنید، فراموش نکنید که باید نکات مهم را بدانید که با نحوه اولویت بندی انتخاب رشته صحیح 

ادامه  آشنا باشید. برای آشنایی با تمامی این نکات و نحوه اولویت بندی، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در

  .مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این موضوعات بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  اهمیت اطالع از نحوه اولویت بندی انتخاب رشته چیست؟

شاید از خود بپرسید که چرا باید از نحوه اولویت بندی انتخاب رشته اطالع داشته باشم؟ در جواب باید عرض 

علت اطالع از اهمیت اولویت بندی در انتخاب رشته کنکور این است که امر انتخاب رشته بسیار مهم  کنیم که

شاید در صورت انجام انتخاب رشته ای نادرست و  .است و در واقع آینده شغلی و تحصیلی شما را رقم می زند

اما باید عرض کنیم که در  .غیرمنطقی با خود بگویید که خب در نهایت رشته یا دانشگاهم را عوض می کنم

صورت نیاز به تغییر دانشگاه یا رشته مجبور به تحمل خسارات مالی زیادی هستید و از طرفی زمان زیادی را 

همین مسائل است که اطالع از نحوه اولویت بندی انتخاب رشته و توجه به اهمیت  .نیز از دست می دهید

 .پیش روشن می کنداولویت بندی در انتخاب رشته کنکور را بیش از 

به یاد داشته باشید که در زمان اولویت بندی کد رشته ها، بهتر است تا از یک مشاور با تجربه و ماهر کمک 

بگیرید. زیرا، مشاوران طبق رتبه و تراز قبولی شما، به شما می گویند که ممکن است در کدام رشته ها و در 

ها، می توانید کد رشته ها را در اولویت قرار داده و انتخاب  کدام دانشگاه ها قبول شوید. سپس، طبق گفته آن

، با داشتن چندین سال سابقه می توانند ایران تحصیل رشته ای درست و خوب داشته باشید. مشاوران ما در

  .به شما عزیزان کمک نمایند

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمشاوره تحصیلی برای دریافت
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 مهمی که در نحوه اولویت بندی انتخاب رشته کنکور باید بدانید نکات

 باید چند اصل مهم و کلیدی را مدنظر داشته باشید. در واقع، دی انتخاب رشتهنحوه اولویت بن در رابطه با

نکته طالیی در چیدمان انتخاب  8به دلیل اهمیت اولویت بندی در انتخاب رشته کنکور توجه به این اصول و 

  :ندرشته کنکور از اهمیتی اساسی برخوردار است. برخی از مهم ترین این نکات، شامل موارد زیر می باش

  

 به عالقه و استعداد خود توجه کنید

اولین نکته که باید در زمان انتخاب رشته به آن توجه کنید، عالقه شما است. شما باید رشته ای را که به آن 

عالقه دارید انتخاب نموده و در اولویت قرار دهید. سپس، طبق استعداد و توانایی های خود آن را انتخاب کنید. 

کد رشته  150هم به عالقه و هم به توانایی های خود توجه الزم را داشته باشید. بنابراین، از در واقع، باید 

  .انتخابی، حتما موارد اولیه را جز رشته های مورد عالقه خود قرار دهید

  

 موقعیت شغلی و بازار کار رشته ها را بررسی کنید

ت که قبل از هر گونه تصمیمی برای انتخاب رشته موقعیت های شغلی و بازار کار رشته ها از جمله مواردی اس

باید در نظر داشت. زیرا، برخی از رشته وجود دارند که بازار شغلی مناسبی ندرند و شما عزیزان پس از فارغ 

التحصیلی ممکن است با مشکالتی رو به رو شوید. بنابراین، پس از این که دانستید به چه شته ای عالقه دارید 

م رشته را دارید، باید حتما بازار کار آن را نیز بررسی کنید. شما قرار است چندین سال در آن و استعداد کدا

رشته درس بخوانید، لذا، رشته ای را انتخاب کنید که بتوانید پس از فارغ التحصیلی در آن زمینه مشغول به 

  /کار شوید

  

 در خارج یا داخل ایران را بررسی کنید امکان یا عدم امکان تحصیل در رشته مورد نظر در مقاطع باالتر

در صورتی که شما هم جزء افرادی هستید که عالقه زیادی به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را دارید و می 

خواهید پیشرفت بیشتری در حوزه تحصیلی داشته باشید، در زمان انتخاب رشته به این موضوع توجه کنید و 

ر صورت انتخاب رشته هایی که امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر از جمله زیرا د .آن را مدنظر قرار دهید

 .ارشد و دکتری را در ایران و یا خارج از کشور ندارند، ممکن است دیگر فرصت جبران نداشته باشید



  

 به حرف و نظر دیگران توجه نکنید

حرف دیگران، رشته مورد عالقه گاهی اوقات ممکن است که برخی از شما عزیزان به خاطر توجه به نظر و 

خود را انتخاب نکنید. این کار، بدترین کاری است که شما می توانید در حق خودتان انجام دهید. زیرا، شما 

قرار است چندین سال در آن رشته درس بخوانید و پس از فارغ التحصلی در آن حرفه مشغول به کار شوید. 

تمامی این چندین سال برای شما به سخت ترین سال های زندگیتان لذا اگر عالقه ای به آن نداشته باشید، 

 .تبدیل خواهند شد. بنابراین، در هنگام انتخاب رشته حرف و نظر دیگران برایتان اهمیتی نداشته باشد

  

 تسهیالت رفاهی و خوابگاه های دانشجویی را بررسی کنید

بحث خوابگاه های دانشجویی و تسهیالت رفاهی از جمله مواردی هستند که در زمان انتخاب رشته های 

زیرا بعضی از دانشگاه ها ممکن است از سطح کیفی، امکانات  .تحصیلی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید

به عنوان مثال،  .نیز فراهم نکنند و تسهیالت خوبی برخوردار نباشند و حتی امکان اقامت دانشجو در خوابگاه را

دانشگاه های شبانه فاقد خوابگاه های دانشجویی هستند و فرد در صورت قبولی باید فکری به حال محل اقامت 

از این رو در زمان انتخاب رشته و اولویت بندی رشته ها حواستان به این موضوع مهم و کلیدی  .خود کند

 .باشد

  

 دانشگاه توجه کنید و از آن اطالع حاصل کنید به شهریه پرداختی برای هر

با توجه به  .بحث شهریه از جمله موارد مهمی است که در زمان اولویت بندی رشته ها باید به آن توجه کنید

این که تحصیل در دانشگاه های شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و حتی پردیس خودگردان در گرو پرداخت شهریه 

زیرا  .است. پس قبل از هر گونه اقدامی برای انتخاب انواع کد رشته محل ها این موضوع را مدنظر قرار دهید

در دانشگاه های پردیس خودگردان استطاعت  شاید به علت باال بودن شهریه های پرداختی علی الخصوص

از طرفی به جز شهریه پرداختی در هر ترم تحصیلی دانشگاه هزینه  .مالی پرداخت هزینه ها را نداشته باشید

 .اقامت در خوابگاه، رفت و آمد و خورد و خوراک را نیز باید مدنظر داشته باشید

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید شهریه دانشگاه آزاد جهت اطالع از
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 به بومی گزینی برخی از رشته ها توجه کنید

ور سراسری، نحوه گزینش دانشجویان، به صورت بومی الزم به ذکر است تا بدانید که در انتخاب رشته کنک

گزینی می باشد. ممکن است سوال کنید که بومی گزینی به چه معنا است؟ بومی گزینی یعنی در برخی از 

رشته ها اولویت انتخاب با دانشجویانی است که در آن بوم قرار دارند. عالوه بر این، برخی از رشته های وجود 

د بومی آن استان هستند. خوشبختانه بنا به تصمیم سازمان سنجش به علت مشکالت و دارند که مختص افرا

مسائل معیشتی و اقامتی و همین طور ایجاد مشکالت روحی در برخی از دانشجویان به علت دوری از خانه و 

باید در خانواده بحث بومی گزینی برای برخی از رشته ها را مطرح کرد. بنابراین، شما دوست عزیز کنکوری 

زمان انتخاب رشته و اولویت بندی رشته های انتخابی خود توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشید و رشته 

 .هایی که تنها دانشجویان بومی را پذیرش می کنند را بشناسید

  

  جنسیت و ظرفیت دانشگاه مد نظر خود را بررسی کنید

نها جنس مذکر و برخی دیگر تنها جنس مؤنث را پذیرش دقت داشته باشید که برخی از رشته های تحصیلی ت

می کنند و این گونه نیست که از دو جنس پذیرش داشته باشند. پس در زمان انتخاب رشته به این موضوع 

دقت کافی را داشته باشید. عالوه بر این در صورتی که دانشگاه مورد عالقه و رشته مورد عالقه خود را انتخاب 

به میزان ظرفیت آن توجه کنید. گاهی اوقات برخی از دانشگاه ها در برخی از رشته ها، تعداد کرده اید، باید 

  .کمی دانشجو می پذیرند. اگر رتبه شما چندان خوب نیست، بهتر است که دانشگاه دیگری را انتخاب نمایید

  

 سهمیه های کنکور توجه کنید به شرایط جغرافیایی و

هوای شهر موردنظرتان برای ادامه تحصیل از جمله موضوعاتی است که در  بحث شرایط جغرافیایی و آب و

زیرا ممکن است زندگی در برخی از شهرها به علت  .زمان انتخاب رشته باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید

انتخاب یکی از عواملی که در  .سرما یا گرمای زیاد برایتان بسیار سخت باشد و نتوانید در آنجا تاب بیاورید

رشته کنکور سراسری تاثیر بسزایی می گذارد، سهمیه ها هستند. برخی از افرادی که جز خانواده های جانبازان، 

ایثارگران و .... می باشند، دارای سهمیه های مختلفی هستند. در زمان انتخاب رشته، افرادی که دارای سهمیه 

جز افرادی هستید که دارای سهمیه هستند، حتما در زمان هستند، در اولویت قرار دارند. لذا، اگر خودتان نیز 

 .انتخاب رشته به نوع سهمیه خود توجه کنید

  



  جدیدترین اخبار انتخاب رشته

 مهلت انتخاب رشته داوطلبان ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد

  

ه صادره از سوی که بر اساس کارنام ۱۴۰۱آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 

توانند با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته اند میسازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده

نام الکترونیکی مرکز تیر با مراجعه به سامانه ثبت ۱۸مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش تا روز شنبه 

  .سنجش مراجعه نمایند

  

 های مختلف متوازن نیستا در رشتهوزیر علوم: توزیع استعداده

 در سراسری آزمون محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حاشیه بازدید از روند برگزاری

 بر روزها این تحصیلی رشته انتخاب :گفت کرج، در مستقر خوارزمی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده

استعداد رشته مورد نظر خود را  و ذاتی عالقه اساس بر باید داوطلب هر که حالی در است شغلی آینده اساس

 .انتخاب کند

  

 نتایج اولیه آزمون سراسری امسال اواسط مردادماه اعالم شود

 .رود نتایج اولیه آزمون سراسری امسال همانند سنوات گذشته اواسط مردادماه اعالم شود انتظار می

  

  

 خالصه مطلب

نحوه اولویت  کامل و مفصل با نکات مهمی که باید در ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور

بدانید و رعایت کنید را بیان کنیم. به یاد داشته باشید که بهتر است تا زمان انتخاب  بندی انتخاب رشته

رشته حتما از یک مشاور با تجربه و با مهارت کمک بگیرید. مشاوران می توانند به شما عزیزان کمک کنند تا 

نتخاب کنید که هم مورد عالقه شما باشد و هم با تمامی شرایط شما سازگار باشد. عالوه بر این، رشته ای را ا

یک مشاور خوب به شما کمک می کند تا بهترین رشته و دانشگاه را طبق رتبه خود انتخاب نمایید. مشاوران 

زمینه یاری رسانند. اگر به  ما در ایران تحصیل با داشتن چندین سال سابقه می توانند به شما عزیزان در این



کمک نیاز دارید و یا سوالی دارید، کافی است تا با ما تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید. مشاوران ما در 

  .اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ خواهند داد و شما را یاری خواهند رساند

  

  

  

  

  

 


