
از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد. مهم، رساندن خود به دروس اختصاصی این  کنکور انسانی با دیپلم تجربی شرکت در

 .رشته است

عالقه ی خود قبول اگر در درس های رتبه ساز انسانی تسلط کافی پیدا کنید، به راحتی می توانید در رشته و دانشگاه مورد 

شوید. به عنوان مثال، داوطلبان تجربی و ریاضی، خیلی راحت می توانند روی درس ریاضی در کنکور انسانی مانور 

 .بدهند

 شرایط شرکت در کنکور انسانی با دیپلم تجربی

جز ثبت نام دقیق  اگر فارغ التحصیل رشته تجربی هستید و می خواهید در کنکور تغییر رشته بدهید، نیاز به هیچ کاری

 .ندارید

یعنی الزم نیست دیپلم انسانی بگیرید. یا مدرک پیش پیش دانشگاهی انسانی بگیرید. یا امتحانات نهایی رشته انسانی شرکت 

 .کنید

هنگام ثبت نام کنکور در فرم انتخاب رشته سایت، رشته و عنوان دیپلم را تجربی بزنید و عنوان گروه آزمایشی را هم علوم 

 !انیانس

البته امکان دارد در لحظه ثبت نام یا بعدا برای شما پیغامی بیاد مبنی بر مغایرت در عنوان دیپلم و گروه آزمایشی کنکور. که 

 به معنی همین کار شماست: تغییر رشته در کنکور

 اطالعیه

به اندازه کافی وقت گذاشته جهت موفقیت در کنکور انسانی باید به نحوی برنامه ریزی کرد که برای مطالعه تمامی دروس 

 .شود. با توجه به ضرایب ذکر شده مشخص است که ضریب درس ادبیات فارسی از بقیه دروس عمومی بیشتر است

 کنکور انسانی با دیپلم تجربی سوابق تحصیلی برای

 .اگر تغییر رشته ای از تجربی به انسانی هستید، نحوه اعمال سوابق تحصیلی شما به صورت زیر است

ضریب تمام درس ها برای همه رشته ها یکسان است. از این جهت نمرات دیپلم خودتان عینا اعمال  :دروس عمومی در (1

 .می شود و فرقی با داوطلب رشته انسانی ندارید

 .به دلیل مغایرت درس های دیپلم شما با رشته انسانی، مقدار ضریب تاثیر کمتر خواهد بود دروس اختصاصی، در (2

 .کلیک کنید نیجدول دروس خصوصی کنکور انسا برای مشاهده

  

 کنکور انسانی با دیپلم تجربی برنامه ریزی درسی برای

اگر همچنان داوطلب تغییر رشته از تجربی به انسانی در کنکور نظام جدید هستید، مانند تمام داوطلبان رشته انسانی به -1

 .( دروس رتبه ساز را همیشه بخوانید2( دروس رتبه ساز را اول بخوانید. 1شما این استراتژی را پیشنهاد می دهم: 

 کدامند؟ دروس رتبه ساز

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/07/جدول-دروس-خصوصی-انسانی.pdf


 : انسانی عبارت اند ازدروس رتبه ساز رشته 

 .ادبیات فارسی. دین و زندگی از بین دروس عمومی:

 .اقتصاد. جامعه شناسی. روانشناسی. فلسفه و منطق در دروس اختصاصی:

این درس ها، آن قدر مهم و سرنوشت سازند که می توان گفت در تمام رشته های و دانشگاه ها نیاز به درصد عالی زدن 

 .برایشان دارید

  

مشترکند،( صرف نظر کنیم، به دروس اختصاصی « ریاضی،تجربی و انسانی»رشته  3اگر از دروس عمومی )که بین  -2

 .باید پرداخت

در علوم انسانی، بیشتر دروس اختصاصی حفظی هستند، اما بعضی از آن ها یاد گرفتنی هستند؛ یعنی نیاز به تدریس دارند. 

دارید؛ یعنی کسی که این دروس را به شما یاد دهد. اما برخی دروس را به تنهایی  شما احتیاج به پشتیبان، مشاور و یا معلم

 .هم می توان مطالعه کرد

شما باید روش مطالعه را بدانید و روی کتاب مسلط باشید. این که کجای کتاب های درسی انسانی مهم تر هستند، سواالت 

 .د مهم هستندبیشتری دارند و چطور باید خوانده شود. همه ی این موار

در مورد این که روزی چند ساعت دروس اختصاصی انسانی را باید بخوانید، باید گفت که اول از همه باید آرام شروع  -3

کنید، یعنی با آرامش و هدفمند که از این رشته چه می خواهید. با عالقه و انگیزه شروع کنید و برنامه ریزی دقیق داشته 

 .و ریاضی تغییر رشته می دهید باشید. شما دارید از تجربی



] ] 

 اطالعیه

ثبت نام کنکور سراسری کلیه گروه های آزمایشی از جمله علوم انسانی، به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان 

 .سنجش آموزش کشور انجام می شود

  

 ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور انسانی

از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری موجب می شود،  آگاهی کنکور انسانی با دیپلم تجربی، در

متقاضیان رشته تجربی بتوانند از میزان اهمیت هر درس مطلع شده و متناسب با آن برنامه ریزی کنند. شایان توجه است که 

ان می دهد. بدین تفاوت در ضرایب دروس تخصصی در هر زیر گروه، میزان تاثیر آن درس را تراز اکتسابی داوطلب نش

معنا که هر چه درصدی که متقاضیان در دروس ضریب دار در یک زیرگروه کسب می کند بیشتر باشد، رتبه و شانس 

 .قبولی آنان در رشته های آن زیرگروه نیز بیشتر خواهد بود

 2041ضریب دروس عمومی کنکور سراسری انسانی 

 ضریب در تمامی زیرگروه ها نام درس

 4 زبان و ادبیات فارسی

 2 زبان انگلیسی

 2 زبان عربی

 3 فرهنگ و معارف اسالمی



 .کلیک کنید لیست رشته های بدون کنکور انسانی برای اطالع از                            

  

 دانشگاه فرهنگیان انی با دیپلم تجربی با هدفکنکور انس

است که انتخاب اول رتبه های برتر کشوری شده است. همین  شغل های علوم انسانی رشته دبیری از مجموعه پرطرفدار

بر سر قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم است. رشد  علوم انسانی موضوع نشان دهنده رقابت داوطلبان کنکور

 .ر چشم گیر عالقه رتبه های برتر به این رشته در کنکورهای اخیر کامال مشخص استبسیا

 .قبل از اینکه از رشته تجری کنکور انسانی بدهید حتما موارد زیر را بخوانید و بهترین تصمیم را بگیرید

 شرایط قبولی دانشگاه فرهنگیان
 شرط معیار توضیحات

 سن داوطلب هنگام ثبت نام در دانشگاه سال بدون یک روز اضافه 11حداكتر 
 سانتی متر 151داوطلبان دختر: حداقل 

 سانتی متر 165داوطلبان پسر: حداقل 

  

 قد داوطلب زمان مصاحبه و معاینه پزشکی

كامل، بدون یک  20ته کتبی نهایی حداقل 

 صدم كمتر
 معدل (دیپلم ) مجموع سه سال دبیرستان

 تراز تراز کل و زیرگروه مربوط انتخاب رشته بدون یک نمره کمتر 0044حداقل 
 رتبه بهتر: احتمال قبولی بیشتر و باالتر

  

 رتبه زیرگروه

 انتخاب رشته بومی براساس معیارهای بومی گزینی

 اطالعیه

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%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/


آزمون سراسری انسانی هم سختی های خاص خودش را دارد. شاید سخت ترین موردش اینه که در بین تمام رشته های 

دبیشترین کتاب ها را دار  ع کنکورمناب کنکور، رشته ای هست که از نظر تعداد

  

 .کلیک کنید مشاوره کنکور انسانی برای مطالعه

  

 اخبار کنکور انسانی با دیپلم تجربی

داوطلب در  ۳۸۵هزار و  ۵۳۳شاهد حضور تعداد  ۹۹در سال  کنکور گروه علوم انسانی اما در شرایط جهش قرار دارد،

 .کنکور گروه علوم انسانی بودیم

 ۳۱۳هزار و  ۰۰۱نفر در گروه علوم انسانی شرکت کردند و امسال این آمار به  ۰۰۱هزار و  ۵۷۵تعداد  ۰۰۵۵در سال 

 .نفر رسیده است

  

های  ن جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور گفته است: انتخاب رشته داوطلبان کنکور از رشتهاحسا

شناسی و اقتصاد از اقبال بهتری در میان  هایی مانند حقوق، روان بازار محور بیشتر است، در گروه علوم انسانی نیز رشته

 .د جوانان در انتخاب رشته به فکر آینده شغلی بهتر هستندده داوطلبان برخوردار هستند که این مسأله نشان می

  

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/


های  عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز گفته است: آمار تعداد داوطلبان کنکور در گروه

کنند و  های والدین و حضور در میان فامیل رشته انتخاب نمی دهد که دیگر داوطلبان به دلیل توصیه آزمایشی مختلف نشان می

 .تواند امیدوار کننده باشد ع میاندیشند، این موضو به بازار کار و آینده شغلی می

  

 خالصه مطلب

، تنها الزم است که هنگام هستید دیپلم تجربیکنکور انسانی با  اگر داوطلب تغییر رشته از تجربی به انسانی و شرکت در

 ثبت نام کنکور در فرم انتخاب رشته سایت، رشته و عنوان دیپلم را تجربی بزنید و عنوان گروه آزمایشی را هم علوم انسانی

، فلسفه و شما میتوانید با برنامه ریزی دقیق و مطالعه دروس :دین و زندگی، ادبیات فارسی عمومی. اقتصاد، جامعه شناسی

 .و منطق، روانشناسی رتبه باال و عالی بیاورید

  

  

  

  

 


