
 

 

 

 ان را با سه موضوع زیر مشخص کنید.تکلیف خودت« شانس قبولی»با توجه به رتبه و ابتدا ء  گام اول:

 سی دی اداره کل آموزش انتخاب رشته آزمایشی سایت سازمان سنجش، افزارنرماز  توانیدمیبرای بررسی شانس قبولی 

 استفاده نمایید. معتبر هایسایتو پرورش استان فارس و یا 

ورش سی دی اداره کل آموزش و پراز  دیتوانیم بارهنیدراداشته باشید.  هارشتهباید شناخت کافی نسبت به  رشته انتخابدر باره  -1

در انتخاب رشته به سه موضوع مهم توجه داشته باشید:  اام؛ اوران و ... کمک بگیریدش، مهاتیسا، هاکتاب، لانیالتحصفارغفارس، 

 انتخاب رشته است. یهاگام نیترمهمیکی از  موردعلاقهی هارشته. مشخص نمودن رشته یا کار بازار، توانایی، علاقه

، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد، نوبت دوم )شبانه(شامل روزانه، دوره های پذیرش دانشجو  :پذیرش دانشجو یهادوره -2

  .شده استدر دفترچه شماره دو آزمون سراسری درج  هادوره. شرایط و ضوابط باشدیم، مجازی و ... یرانتفاعیغفرهنگیان، پیام نور، 

 دیابفرهنگی، اقتصادی و جغرافیای دانشگاه  مسائل در انتخاب دانشگاه و شهر اعتبار علمی و سابقه، :نتخاب دانشگاه و شهرا -3

 سال داوطلبان انتخاب ،هاموسسه عالی، آموزش یبندرتبهاز:  دیتوانیمکشور  یهادانشگاه یبندرتبهقرار داد. برای آگاهی از  موردتوجه

 و اشهره مسافت) اهمیت شهر و استان مرکزیت، مشاوران ،هادانشگاه لانیالتحصفارغ ،سنجش سازمان آزمایشی رشته انتخاب ،قبل

 نمایید. استفادهو ...  (جغرافیا نقشه

 هارشتهاستخراج  گام دوم:

با در نظر خود را  موردعلاقه هایدانشگاه، و رشته به تفکیک دورهآزمون سراسری  2از روی دفترچه شماره  

ات زیر به نک هارشتهدر استخراج  .کنیداستخراجشانس قبولی )و البته مقداری بالاتر و پایین تر از آن(  داشتن

 :توجه نمایید

 شهر ،دانشگاه نام گرایش، ،رشته نام کد،: شامل رشتهمشخصات  کامل درج -1

 دوم/  اول مسالین در پذیرش -2

 مرد/  زن جنسیت به توجه -3

و قطبی است را بشناسید و نیز ناحیه و قطب خودتان  یاهیناحاز نوع بومی استانی،  هاآنیی که پذیرش هارشته :بودن بومی -4

 .دارد ریتأثو شانس قبولی شما را بشناسید. این امر در انتخاب رشته 

 و ... محل تحصیل نندماتوجه به توضیحات احتمالی مقابل رشته در دفترچه  -5

 مجاز حد به راها آن تعداد بایستیابتدا  رشته باشدکد 151 از بیش ی انتخابی شماهارشتهکد کهیدرصورت 

 . برسانید

  و متمرکز خاص( توجه داشته باشید. متمرکزمهینمتمرکز، )روی دفترچه شماره دو به نوع پذیرش  از هارشتهدر استخراج 

  از نظر تعداد وجود ندارد های نیمه متمرکز،  ، محدودیتی برای انتخاب رشته 1331در انتخاب رشته آزمون سراسری سال

متمرکز، که واجد شرایط و ضوابط آن باشند  دلخواه، کدرشته های نیمه و داوطلبان می توانند در صورت تمایل به تعداد

 را انتخاب نمایند.



 

 

 (... وپیام نور  ،نوبت دوم روزانه،)به تفکیک دوره  هادانشگاهو  هارشته بندیاولویتگام سوم: 

)مثلا دوره روزانه( دانشگاهها را به تفکیک رشته اولویت بندی کنید. برای نمونه تمام دانشگاهها را در رشته الف اولویت در یک دوره  -1

 بندی کنید و بعد رشته ب و ...

رشته  تمام ،از این دو ترکیبییا  دانشگاه مهم است() دانشگاه معیاریا  رشته برای من مهم است() رشته معیار  روشبه  سپس -2

 بنویسید. ترتیبکنید و به  بندیاولویت ها و دانشگاههای یک دوره را

باید برای  نیازشما در صورت شده است.  بندیاولویتروزانه( دوره  مثلاًیک دوره )تمام رشته ها و دانشگاههای  ،در پایان این مرحله
 شوند. بندیاولویتبه تفکیک  هادوره یهمههمین کار را انجام دهید تا  جداجداهر دوره 

ندارد ماش شانس قبولی در تأثیری آخر یا اول انتخاب باشد،انتخاب رشته  اصلی هایملاک اساس بر بایستی هادانشگاهو  هارشته بندیاولویت 

 .دانشگاهها بسیار مهم استاما اولویت بندی رشته ها و  (شدهگفته 2که در دفترچه شماره  هاییرشتهو برخی  متمرکزنیمه هایرشته جزبه)

 یزن تحصیلی مقطع به مرحله این در. آخرالی طورهمین و سوم از دوم باشد، بهتر دوم ازباید  اول اولویت شما هایانتخاب یهمه میان در بنابراین

 (... و کارشناسی کاردانی،. )باشید داشته توجه

 نهایی بندیاولویتگام چهارم: 

اگر  ولی .است یافتهپایان را انتخاب کرده باشید کار انتخاب رشته شماروزانه  یدورهفقط یعنی برای مثال « دوره»اگر شما فقط یک 

 تلیسیک را در مقابل خود قرار دهید و در  هادوره یهمه یشده بندیاولویتاز چند دوره انتخاب رشته کرده باشید بایستی لیست 

 .اولویت بندی کنیدرا  موردعلاقه هایدانشگاهشهر و  /رشته /به ترتیب دوره جدید

ه ترتیب ب لزوماًرا انتخاب کنید یعنی  شهر / دانشگاه / رشته دوره/ (، پیام نور و ...نوبت دوممختلف )روزانه،  هایدورهبا نگاه کردن به لیست  مهم:

 !اشدب داشته اولویت روزانه دوره در شهر /رشتهیک به نسبت نوبت دوم دوره در شهر /رشتهیک است ممکن و ... نباشد. نوبت دومروزانه، لیست 

 سنجشسازمان و ثبت در سایت  ویرایش نهاییگام پنجم: 

 را با فرد مورد اعتماد هارشتهکد  کنید. بالا و پایینو در صورت لزوم  کنید کنترل زمانی یبازه چند در را نهایی هایبندیاولویت 

ه را )باید فرآیند انتخاب رشت خود را وارد سایت کنید و پرینت بگیرید. هایانتخاببا دقت و در کنار فرد مورد اعتماد  .نماییدکنترل 

 ادامه دهید( رقمی 15رسید انتخاب رشته تا دریافت 

 ( ه یا همه دوره ها اعم از اینکه در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده باشند و در یک دوربه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته

کد رشته در آن قابل درج است، ارائه می گردد.  151انتخاب رشته اینترنتی که حداکثر  (، فقط یک فرماعلام علاقه مندی کرده باشند

 در این فرم وارد نمایید. کدرشته محل(، فقط 151بنابر این لازم است کلیه کدرشته های انتخابی خود را )حداکثر 

  زشکی پ دانشگاه های: تهران )دکتری پیوسته بیوتکنولوژی(، شاهد، شهید مطهری، علوم رشته های تحصیلی دارای شرایط خاصداوطلبان متقاضی

محل های مورد علاقه خود را در  کدرشته محل و یا کدرشته می توانندو همچنین دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی  ...بقیه اله)عج(، 

برابر ظرفیت رشته های  اسامی معرفی شدگان چند( در فرم انتخاب رشته اینترنتی درج نمایند.  151تا  1ل دارند )از اولویت هر اولویتی که تمای

 www.sanjesh.orgاعلام خواهد شد.  :دارای شرایط خاص اواخر مرداد ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
 

انتخاب سال بعد اجازه آزمون سراسری  درداوطلب  ،)در هر رشته و دانشگاهی( روزانه یدوره: در صورت قبولی نهایی در یادآوری مهم

 قت نمایید.ددوره روزانه  هایرشتهدر انتخاب  شودمیتوصیه  اکیداً را ندارد. «روزانهدوره » هایرشته

است توجه نمایید. شدهدرج: برای انتخاب رشته به تذکرات و شرایط و ضوابط انتخاب رشته که در دفترچه شماره دو آزمون سراسری کلام آخر  
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