
 

 
 

 تحصیل ایران | سراسری تضمین{ + ها رتبه توصیه} 1402 انسانی کنکور پکیج

التحصیلی که قصد شرکت در ، برای دانش آموزان و داوطلبان رشته انسانی و یا افراد فارغپکیج کنکور انسانی

شوند. عالوه بر این، کند با روش و فرآیند تست زنی آشنا این آزمون را دارند، پکیجی است که به افراد کمک می

به صورت کامل دروس اختصاصی و عمومی این رشته را بیاموزند تا  این پکیج به آن ها کمک می کند تا بتوانند

  .در نهایت فرآیند مطالعاتی و تست زنی را شروع کنند

های سازمان سنجش در زمان برگزاری کنکور سراسری رشته انسانی برای ادامه تحصیل داوطلبین در رشته محل

های سراسری به صورت روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان شرایطی را دانشگاه

ریزی دقیق و حساب شده قادر هستند نامهمحیا کرده است. واجدین شرایط ثبت نام کنکور انسانی با داشتن بر

  .مسیر دستیابی به موفقیت را برای خود هموار کنند

مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل با ارائه بهترین پکیج های آموزشی کنکور سراسری، قبولی 

ل داوطلبان را در رشته مورد عالقه خود به صورت صد درصد تضمین کرده و آن ها را در تمامی مراح

  .یاری می رسانند. برای دریافت مشاوره بر روی لینک کلیک کرده و وارد سامانه شوید

  

 آشنایی با کنکور انسانی

تست است و داوطلبان  180تمامی سواالت دفترچه مربوط به دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور متشکل از 

 می انسانی کنکور از پرطرفدارترین رشته های دقیقه باید به سواالت پاسخ دهند. 165این رشته در مدت زمان 

 های سال در انسانی کنکور کنندگان شرکت تعداد. کرد اشاره حسابداری و حقوق روانشناسی، مدیریت، به توان

 گذشته های سال در خوشبختانه که شد رو به رو اشتغال از نگرانی دلیل به ای مالحظه قابل کاهش با 90 تا 80

 رشدی به رو روند جامعه، سالمت در انسانی ر نقش استراتژیک فارغ التحصیالن رشته هاید بیشتر تاکید با و

 .هستیم شاهد انسانی کنکور کنندگان شرکت تعداد در



 

 
 

  

  

 

  

  شرایط ثبت نام کنکور سراسری انسانی

نطور که میدانید برای شرکت در کنکور سراسری انسانی داوطلب باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشد هما

شرکت  1402و افرادی که دارای شرایط عمومی و اختصاصی نیستند نمی توانند در کنکور سراسری انسانی سال 

زمان سنجش مشخص شده است کنند. شاید برای شما سوال پیش بیاید که شرایط عمومی و اختصاصی توسط سا

 در شرکت برای شرایط مهمترین از نمونه 4 بخش این در کنیم ذکر است  چیست؟ در پاسخ به این سوال بهتر



 

 
 

 عمومی شرایط مهمترین از نمونه 2 مورد در را اطالعاتی است بهتر اول گام در. کرد خواهیم قید را سراسری کنکور

 .دهیم قرار شما اختیار در

تر است ذکر کنیم داوطلبان مجاز به شرکت در کنکور سراسری انسانی هستند که به نظام جمهوری در ادامه به

نمونه از  2اسالمی معتقد باشند و به ادیان مصرحه در قانون اساسی عقیده داشته باشند. در ادامه بهتر است به 

 شایان ته باشد اشاره کنیم.مهمترین شرایط اختصاصی که یک داوطلب برای شرکت در کنکور انسانی باید داش

 و دبیرستان مقطع دیپلم مدرک داشتن انسانی سراسری کنکور در شرکت برای شرایط مهمترین بدانید است ذکر

 .است دانشگاهی پیش مدرک

  

 دروس کنکور انسانی

 :دروس اختصاصی کنکور انسانی بر اساس ترتیب دفترچه کنکور انسانی شامل

 ( ماندقیقه ز ۲۵تست و  ۲۰ریاضی) 

 ( دقیقه زمان ۱۰تست و  ۱۵اقتصاد) 

 ( دقیقه زمان ۳۰تست و  ۳۰زبان و ادبیات فارسی) 

 ( دقیقه زمان ۲۰تست و  ۲۰زبان عربی) 

 ( دقیقه زمان ۲۵تست و  ۳۰تاریخ و جغرافیا) 

 ( دقیقه زمان ۱۵تست و  ۲۰علوم اجتماعی) 

 ( دقیقه زمان ۲۵تست و  ۲۵فلسفه و منطق) 

 ( دقیقه زمان ۱۵تست و  ۲۰روان شناسی) 

  

  

 .را دارید کلی کنید لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز در صورتی که قصد آشنایی با

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2/


 

 
 

  

  

 ضرایب دروس اختصاصی انسانی

  

 ۵زیر گروه  ۴زیر گروه  ۳زیر گروه  ۲زیر گروه  ۱زیر گروه  عنوان درس

 ۳ ۳ ۴ ۴ ۲ ریاضی

 ۲ ۲ ۳ ۲ ۱ اقتصاد

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ادبیات

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ عربی

 ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ تاریخ و جغرافیا

 ۳ ۲ ۲ ۳ ۱ علوم اجتماعی

 ۲ ۲ ۱ ۱ ۳ فلسفه و منطق

 ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ روان شناسی

  

 روش مطالعه دروس اختصاصی انسانی

تمامی دروس اختصاصی کنکور انسانی به جز رشته ریاضی و آمار به صورت حفظی است که فقط راه موفقیت 

توان با مطالعه مکرر و یادسپاری با یادگیری روش داوطلبین کنکور تست زنی دقیق دروس اختصاصی است که می



 

 
 

ز یک مشاور خوب و با تجربه و ماهر، تست زنی مباحث دانست. برای آشنایی با تمامی این موارد، داوطلبان باید ا

 . می توانند به تمامی داوطلبان در هر یک از گروه ها یاری رسانند ایران تحصیل کمک بگیرند. مشاوران ما در

  

  

 .بر روی لینک زیر کلیک کنید مشاوره کنکور انسانی برای دریافت

  

  

 دفترچه اختصاصی کنکور انسانی

  

 دفترچه اختصاصی کنکور انسانی

 مدت زمان پاسخگویی به هر درس بر حسب دقیقه شماره سوال تعداد سواالت نام دروس

 25 120 - 101 20 ریاضی

 10 135 - 121 15 اقتصاد

 30 165 - 136 30 زبان و ادبیات فارسی

 20 185 - 166 20 زبان عربی

 25 215 - 186 30 تاریخ و جغرافیا

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
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%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 
 

 15 235 - 216 20 علوم اجتماعی

 25 260 - 236 25 فلسفه و منطق

 15 280 - 261 20 روانشناسی

  

  

 پکیج کامل کنکور انسانی

های تست با در نظر گرفتن اهمیت یادگیری مفهومی و همچنین نیاز داوطلبان کنکور انسانی به یادگیری روش

زنی مباحث دروس اختصاصی و دروس عمومی رشته انسانی، ایران تحصیل نسبت به گردآوری پکیج کامل کنکور 

پکیج کامل کنکور انسانی ایران تحصیل منابع  .رشته انسانی با تدریس اساتید برتر رشته انسانی کشور اقدام کرد

شود که تمامی دانش آموزان در سطحی از جمله سطح باال، متوسط و ضعیف نیز ایی تنظیم و تدریس میبه گونه

قادر هستند با تهیه این بسته به سطح بسیار خوبی از یادگیری مفهومی و کنکوری دروس اختصاصی و عمومی 

 .رشته انسانی برسند

  

 هایی دارد؟رشته انسانی چه ویژگی پکیج کامل

 تدریس تمامی دروس تخصصی رشته انسانی 

 تدریس توسط بهترین اساتید کشور 

 های خاص و الگوهای ابتکاری برای تدریس بهتر مفاهیماستفاده از روش 

 سازی مطالب برای آموزش دروس دشوار شهودی 

 های کاربردی راه تدریس با استفاده از نقشه 



 

 
 

  ترین زمان ممکنهای کنکور در سریعپاسخگویی به تستآموزش نحوه 

 های تالیفیهای کنکور و تستبررسی و حل تست 

 پکیج جامع و کامل 

 آلقیمت مناسب و ایده 

 مناسب برای تمامی داوطلبان با پایه تحصیلی ضعیف و قوی 

  

 یروش مطالعه پکیج کنکور انسان

و همچنین وجود حجم قابل توجهی از منابع روبرو خواهند  پکیج کنکور انسانی دانش آموزان با در دست داشتن

شد در حقیقت در هنگام اولویت بندی هر درس و مبحث، دچار سردرگمی خواهند شد. در پکیج کنکور انسانی، 

ر نظر به یادگیری دروس و برنامه ریزی دقیق هر درس با توجه به نیاز هر دانش آموز که در آن جزئیات کامل د

پردازند. برنامه ریزی اختصاصی و مشاوره درسی به صورت رایگان در اختیار افرادی که پکیج گرفته شده است، می

 .گیرند قرار داردکنکور انسانی را در نظر می

  

 برنامه ریزی کنکور سراسری انسانی

کردن منابع مطمئن و بر  بایست پس از پیدارا دارند، می 1402داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری 

اساس کتب درسی معرفی شده و از سوی سازمان سنجش برای مطالعه و آمادگی بهتر برای دروس امتحانی برای 

ریزی دقیق اقدام کنید تا مسیر خود را برای ادامه راه و رسیدن به هدف نهایی خود در کنکور به صورت برنامه

 کنندساس نقشه مطالعه میایی تعیین کرده و از آن به بعد بر انقشه

قادر  1402تمامی داوطلبان پس از آشنایی با نحوه مطالعه استاندارد، اصولی و برنامه ریزی برای کنکور انسانی 

بعد از صحبت با دانش آموزان و داوطلبان  .هستند با پشتکار و کوشش در راه رسیدن به هدف خود تالش کنند



 

 
 

های موفقیت داشتن برنامه ریزی اصولی ترین راهدیم که از جمله مهمبرتر کنکور انسانی به این نتیجه رسی

 .باشد،اغلب داوطلبان اطالعات الزم برای برنامه ریزی صحیح را باید با استفاده از این پکیج کسب کنند

  

  مزایای استفاده از پکیج کنکور انسانی

ی شرکت نمایند، مزایا و فوایدی را به همراه دارد استفاده از این پکیج برای افرادی که می خواهند در کنکور انسان

  :که برخی از مهم ترین آن ها شامل موارد زیر می باشند

 کامل و جامع بودن پکیج کنکور انسانی

استفاده از این پکیج خیال شما را از لحاظ کامل بودن منبع راحت می کند دیگر نگران این نخواهید بود که نکند 

 شرح شما برای کامل طور به را کتاب خط به خط پکیج این نداشته باشد یا جا افتاده باشد.یک قسمتی از کتاب را 

 .است داده

  

 آموزش روش های سریع تست زنی

در پکیج کنکور انسانی شما روش های سریع تست زنی تمامی دروس را به طور کامل یاد خواهید گرفت اما به چه 

اساتید گرامی موسسه ایران تحصیل با استفاده از الگوها و انیمیشن ها صورت تمامی آن ها را فرا خواهید گرفت؟ 

و تصویرسازی دروس را به طور کامل به شما یاد می دهند و با توجه به انیمیشن ها و تصاویری که وجود دارد 

ا مطالب به نیمکره راست شما منتقل می شوند که همان حافظه تصویری شما می باشد پس مطالب هم از یاد شم

 .نخواهند رفت و در کنکور با استفاده از آن ها سریعتر به جواب می رسید

  



 

 
 

 آموزش مفهوم محور

این پکیج به طور مفهوم محور می باشد یعنی چه؟ یعنی اینکه اساتید دروس را به طوری تدریس کرده اند که در 

که ترکیبی تدریس کرده اند و شما تدریس شان به طور کامل نکات ترکیبی را اشاره کرده اند و بهتر است بگویم 

 .با دیدن این تدریس ها به راحتی می توانید به سواالت ترکیبی هم به خوبی پاسخ دهید

  

 یادگیری کم حجم اما با کیفیت

در کم ترین زمان دروس به شما آموزش داده می شود. یعنی همه شما دین و زندگی ای که برای شما ممکن است 

ساعت دی وی دی کل دین و زندگی را با تمام نکات ترکیبی اش و  50قط با مشاهده چندین ماه طول بکشد ف

 .مفهوم و پیام آیه ها به خوبی آموزش می بینید

  

 ارائه پاسخ های تشریحی کامل

پاسخ تمامی تست ها به صورت کامال تشریحی توضیح داده می شود به طور مثال ممکن است در برخی کتاب 

صحیح است یا نوشته باشد به درسنامه  3های کار وقتی شما به پاسخنامه رجوع می کنید نوشته باشد گزینه 

نه صحیح. گزینه هایی که صحیح رجوع شود. اما در پکیج کنکور انسانی ایران تحصیل عالوه بر توضیح کامل گزی

 .نیستند را هم به شما توضیح می دهند که چرا نمی توانند صحیح باشند

  

 استفاده از تکنولوژی روز دنیا

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در این پکیج مشهود است به این معنا که تدریس به صورت شهودی سازی و الگو و 

 .اشد که از این روش منحصر به فرد برای تدریس استفاده کرده استانیمیشن است و اولین موسسه ای می ب



 

 
 

  

 بیان شیوا اساتید و آموزش به زبان ساده-7

اساتید در این پکیج بیانی کامال شیوا و رسا دارند و شما داوطلب عزیز از تدریس اساتید به هیچ وجه خسته نمی 

آموزش ها به صورتی است که تمامی داوطلبان چه در سطح ضعیف باشند چه در سطح قوی به راحتی  .شوید

 .دروس را یاد می گیرند و می توانند به تست ها پاسخ دهند

  

  اخبار پیرامون کنکور انسانی

 داوطلب کنکور ریاضی و انسانی بر اثر تقلب ۶۰محرومیت 

درصد تاثیر قطعی  ۶۰مرات دروس به صورت تاثیر مثبت به همراه درصد ن ۴۰رئیس سازمان سنجش گفت: امسال 

 .نمره آزمون سراسری در پذیرش دانشجو مالک عمل است

 هزار داوطلب کنکور رشته ریاضی و علوم انسانی در کهگیلویه و بویراحمد آزمون دادند۹

امی آزمون های رشته های حمزه هادی پور در آیین دومین روز برگزاری کنکور سراسری اظهار داشت:امسال تم

 .کنکور سراسری در نوبت صبح و از ساعت هشت برگزار می شود

  

 خالصه مطلب

برای شرکت در کنکور سراسری رشته انسانی به دلیل اینکه اکثر دروس این رشته به صورت حفظی است، داوطلبین 

با استفاده از پکیج کنکور انسانی باید زمان بیشتری را برای مطالعه دروس خود در نظر بگیرند، به همین سبب 

توانند برنامه مطالعاتی دقیقی داشته باشند. که توسط مجموعه ایران تحصیل گردآوری شده است، افراد می 1402



 

 
 

شوند که بتوانند رتبه ریزی و غیره آشنا میهای تست زنی، برنامهها داوطلبین کنکور با روشمعموال در این پکیج

ها با افراد متقاضی  عالوه بر موارد باال، مشاورین به صورت پشتیبان این نوع پکیج .ننددلخواه خود را کسب ک

کنند. های این عزیزان را برطرف میکنند و تمامی دغدغهخرید در ارتباط خواهند بود. در صورت نیاز صحبت می

 .ایمختهپردا 1402پکیج کنکور انسانی  در این مقاله به صورت کلی به بررسی و آشنایی با

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

 


