
 

 
 

از جمله موارد مهمی است که هر فرد مایل به شرکت در کنکور سراسری  لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز

ورودی دانشگاه ها در رشته ریاضی ملزم به اطالع از آن است. بعالوه، این قبیل از افراد باید از شاخه های رشته ریاضی و 

ته های ریاضی با رتبه اهمیت اطالع از لیست رش.همچنین آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی نیز اطالع حاصل کنند

مورد نیاز البته آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی از این روست که هر فرد باید بداند که برای قبولی در دانشگاه و رشته 

مورد نظر خود چه رتبه ای را باید کسب کند. با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها در این 

 .ه های ریاضی با رتبه مورد نیاز را خدمت شما ذکر می کنیمنوشته لیست رشت

  

  

 چرا باید از لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز اطالع پیدا کنم؟

حتماً به عنوان یک داوطلب کنکور به دنبال اطالع از این موضوع هستید که چرا باید از لیست رشته های ریاضی با 

 .آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی استمطلع شوید؟ البته منظور  رتبه

ببینید دوستان زمانی که شما قصد شرکت در آزمون ریاضی و انتخاب یکی از رشته های این گروه آزمایشی را دارید لزوماً 

باید از این موضوع مطلع باشید که برای قبولی در فالن دانشگاه مورد نظرتان مثالً دانشگاه تهران در رشته مهندسی برق 

 .چه رتبه ای را باید کسب کنید

اطالع از آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی با بررسی کارنامه افراد قبول شده در کنکورهای گذشته علی الخصوص 

 .کنکور سال گذشته حاصل می شود

 .البته در این کارنامه می توانید از درصدهای داوطلبان در دروس مختلف نیز مطلع شوید

  

  ته های ریاضی با رتبه مورد نیاز اطالعی دارید؟آیا از لیست رش

در این بخش با ذکر لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز در خدمت شما عزیزان داوطلبان این گروه آزمایشی هستیم. 

 .شوند در سهمیه های مختلف برای شما آورده می البته دقت داشته باشید که در اینجا آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی

 .کلیک کنید کنکور ریاضی 1برنامه ریزی رتبه برای اطالع از 
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 3منطقه  -آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

  

 رتبه اسم دانشگاه

 1350 دانشگاه اصفهان

 420 دانشگاه شهید بهشتی

 111 دانشگاه تهران

 850 دانشگاه فردوسی مشهد

 89 دانشگاه صنعتی شریف

 930 دانشگاه تبریز

 1200 دانشگاه شیراز

 1300 دانشگاه صنعتی اصفهان

 250 و صنعت دانشگاه علم

 400 دانشگاه خواجه نصیر

 198 دانشگاه امیرکبیر

  

  

  2منطقه  -آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

  

 رتبه اسم دانشگاه



 

 
 

 1350 دانشگاه شیراز

 420 دانشگاه تهران

 111 دانشگاه فردوسی مشهد

 850 دانشگاه تبریز

 89 دانشگاه علم و صنعت

 930 دانشگاه شهید بهشتی

 1378 دانشگاه صنعتی اصفهان

 900 دانشگاه خواجه نصیر

 298 دانشگاه امیرکبیر

  



 

 
 

 

 1منطقه  -آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر

  

 رتبه اسم دانشگاه

 500 دانشگاه امیرکبیر

 247 دانشگاه تهران

 5300 دانشگاه شیراز

 3700 دانشگاه فردوسی مشهد

 89 دانشگاه شریف



 

 
 

 980 دانشگاه شهید بهشتی

            800        دانشگاه علم و صنعت

          1500   دانشگاه خواجه نصیر

  

  

 3منطقه  -آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع

  

 رتبه اسم دانشگاه

 1300 دانشگاه یزد

 698 دانشگاه فردسی مشهد

 25 دانشگاه شریف

 220 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 698 دانشگاه امیرکبیر

 900 دانشگاه صنعتی اصفهان

 1600 دانشگاه سمنان

 58 دانشگاه تهران

  

  



 

 
 

 2منطقه  -آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع

  

 رتبه اسم دانشگاه

 698 دانشگاه تهران

 25 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 220 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 698 دانشگاه یزد

 900 دانشگاه تبریز

 دانشگاه

 صنعتی شریف

1600 

  

 58 دانشگاه صنعتی اصفهان

  

 .کلیک کنید انتخاب رشته کنکور ریاضیبرای اطالع از  

  

 1منطقه  -آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی صنایع

  

 رتبه اسم دانشگاه

 1430 دانشگاه فردوسی مشهد

 440 دانشگاه صنعتی شریف
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 1500 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

                   800            دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 6100 دانشگاه اصفهان

 8300 دانشگاه سمنان

 680 دانشگاه تهران

  

  

 3منطقه  -آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک

  

 رتبه اسم دانشگاه

 1300 دانشگاه یزد

 300 دانشگاه فردوسی مشهد

 270 دانشگاه علم و صنعت ایران

 20 دانشگاه صنعتی شریف

 20 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 220 اصفهاندانشگاه صنعتی 

 400 شیراز دانشگاه 

 670 دانشگاه شهید بهشتی

 120          دانشگاه تهران                

 820 دانشگاه تبریز



 

 
 

  

  

 1منطقه  -آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک

  

 رتبه اسم دانشگاه

 3800 دانشگاه تبریز

 1300 دانشگاه تهران

 300 دانشگاه شهید بهشتی

 270 دانشگاه شیراز

 20 دانشگاه صنعتی اصفهان

 20 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 220 دانشگاه صنعتی شریف

 400 علم و صنعت ایران دانشگاه 

 670 دانشگاه یزد

 120 دانشگاه تهران                

 820 دانشگاه تبریز

  

  



 

 
 

 شاخه های رشته ریاضی

منتشر کردن لیست رشته های آزمون سراسری ریاضی کلیه کد رشته های این هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور با 

 .گروه را تعیین می کند و جهت آسان شدن چیدمان رشته ها اقدام به اعالم ظرفیت هر کد رشته محل می کند

با رتبه مورد  تمامی داوطلبان می توانند با بررسی این جداول موجود در دفترچه و البته اطالع از لیست رشته های ریاضی

 .نیاز کد رشته محل های مورد نظر خود را انتخاب کرده و در لیست انتخاب رشته وارد کنند

گروه آزمایشی علوم ریاضی فنی از سه زیر گروه مختلف تشکیل شده که در هر کدام از آن ها رشته هایی به چشم می 

 .خورند

  .ی مختلف این گروه آزمایشی را خدمتتان عرض می کنیمدر ادامه شماری از رشته های گروه ریاضی در زیرگروه ها

جهت شناخت لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز البته آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی با مشاوران ایران 

های  مشاوران ایران تحصیل با داشتن تجربه و اطالعات باال می توانند شما را از لیست رشته.تحصیل تماس حاصل فرمایید

 .ریاضی با رتبه مورد نیاز آگاه کنند



 

 
 

 

  

 (شاخه های رشته ریاضی زیر گروه یک )کارشناسی

 فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش فیزیک مهندسی پزشکی

 علوم و مهندسی آب آمار و سنجش آموزشی مدیریت مالی

 ریاضیات و کاربردها اقتصاد کشاورزی معارف اسالمی و کالم

 تبلیغ و ارتباطات مهندسی نقشه برداری اقتصادیامنیت 

 مدیریت بازرگانی مهندسی معماری آموزش تربیت بدنی

 معارف اسالمی و ادیان مهندسی دریا مهندسی دریانوردی



 

 
 

 مهندسی پزشکی مهندسی ساخت و تولید مددکاری اجتماعی

  

  

 (شاخه های رشته ریاضی زیر گروه یک )کاردانی

 تربیت معلم قرآن کریم مدیریت گمرکی

 کاردانی بهینه سازی کاردانی معماری

 کاردانی مخابرات کاردانی تکنولوژی آبیاری

 کاردانی بیمه تعمیر و نگهداری هواپیما

  

  

 ()کارشناسی 2شاخه های رشته ریاضی زیر گروه 

 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی 

 کار

 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی مهندسی معدن

  

  

 ()کاردانی 3شاخه های رشته ریاضی زیر گروه 

 کاردانی شهرسازی کاردانی فنی عمران

 کاردانی الکترونیک هواپیمایی کاردانی فنی جوشکاری



 

 
 

 کاردانی فنی معدن کاردانی نقشه برداری

 .کلیک کنید مشاوره کنکور ریاضیبرای اطالع از 

  

  آیا می دانید پذیرش در کدام یک از رشته های ریاضی بیشتر است؟

ی ریاضی با رتبه مورد نیاز اطالع از ظرفیت پذیرش هر یک از رشته ها و علی عالوه بر شناخت لیست رشته ها

الخصوص رشته هایی که با توجه به مواردی همچون بازار کار پذیرش در آن ها بیشتر است کامالً ضروری به نظر می 

 .رسد

یت پذیرش دارید؟ برای اطالع آیا به عنوان یک داوطلب گروه تجربی اطالعی از رشته های گروه ریاضی با باالترین ظرف

دقیق از این موضوع و شناخت این رشته ها با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید تا به پاسخ سؤال خود در این 

 .رابطه برسید

  

 اخبار پیرامون لیست رشته های ریاضی

 1401تعداد داوطلبین رشته ریاضی در کنکور 

 ۱۳درصد، زبان خارجه  ۳۸تجربی  علوم درصد، در رشته ۲۸ریاضی  رشته در ۱۴۰۱سراسری  کنکور آمار داوطلبان

 .درصد بود ۲۸و علوم انسانی  درصد ۱۱درصد، هنر 

 طرفدار درس بخوانیدهای کمحقوق بگیرید و در رشته

های امور آزمونمتقاضی تا دکتری؛ این خبر را معاون های کمرشتهپرداخت حقوق به داوطلبان دارای رتبه برتر با انتخاب

 .هایی که متقاضی کمی دارندمحلای جدید برای ایجاد انگیزه در انتخاب رشتهسازمان سنجش اعالم کرده است. رویه

 .کنید کلیک برای دریافت پی دی اف مقاله

  

 خالصه مطلب
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کنکور سراسری  از جمله موارد مهمی است که هر فرد مایل به شرکت در لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز

ورودی دانشگاه ها در رشته ریاضی ملزم به اطالع از آن است. ما در این مقاله توضیح کاملی از زیرشاخه های رشته 

برای به دست آوردن تمامی اطالعات مربوطه به لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز، می  ریاضی داده ایم.همچنین

صیل کمک بگیرید. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی است تا با ما تماس گرفته و توانید از مشاوران ما در ایران تح

  .یا در انتها این مقاله، کامنت بگذارید
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