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بر اساس ترجیح واقعی خودتان انتخاب کنید .ترجیح واقعی شما معیار اصلی در انتخاب است.
اگر میخواهید اطالعات یک رشتهی خاص را به دست آورید ،به بخش معرفی رشتههای دانشگاهی مراجعه کنید.

منطـقهی 1
منطـقهی 2
منطـقهی3

اطالعات قبولشدگان پارسال کانون در بازهي ( D-مربوط به همين صفحه)
تعداد قبوليهاي پارسال کانون

ميانهي تراز آنها

ميانهي رتبهي آنها

تعداد قبوليهاي پارسال کانون

ميانهي تراز آنها

ميانهي رتبهي آنها

25

4403

72

4385
ميانهي تراز آنها

تعداد قبوليهاي پارسال کانون

65

نام رشته

14000

23000
ميانهي رتبهي آنها

4386

D-

رشتههای اصلی خود را با رنگ آبی مشخص کنید.
سایر رشتههایی را که ترجیح میدهید با رنگ زرد مشخص کنید.
رشتههای کف قابل قبول را با رنگ نارنجی مشخص کنید.

24000

نام دانشگاه

نام رشته

نام دانشگاه

حقوق

پيام نور گيالن -بندرانزلي

تاريخ (شبانه)

دانشگاه لرستان -خرمآباد

روانشناسي

غيرانتفاعي خراسان -مشهد

مديريت بازرگاني

پيام نور البرز -گرمدره

زبان و ادبيات فارسي

حضرت نرجس (س) (ويژه خواهران) -رفسنجان

حقوق

پيام نور آذربايجان غربي -سلماس

مديريت بازرگاني (شبانه)

شهيد باهنر -كرمان (بافت)

روانشناسي

غيرانتفاعي ايوانکي

مديريت دولتي

غيرانتفاعي ايوانکي

علوم قرآن و حديث (شبانه)

دانشگاه مازندران -بابلسر

حسابداري

پيام نور گلستان -گرگان

حسابداري

غيرانتفاعي حکمت قم

باستانشناسي

دانشگاه تربت حيدريه

جغرافيا (شبانه)

دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل

جغرافيا

دانشگاه زابل

مديريت مالي

غيرانتفاعي ايوانکي

علوم اقتصادي (شبانه)

رازي کرمانشاه

حسابداري

پيام نور البرز -ماهدشت

حقوق

پيام نور آذربايجان غربي -مهاباد

حقوق

غيرانتفاعي فروردين قائمشهر

روانشناسي

پيام نور آذربايجان غربي -مهاباد

زبانشناسي (شبانه)

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

حسابداري

پيام نور لرستان -خرمآباد

مديريت جهانگردي

مجتمع آموزش عالي بم

روانشناسي

پيام نور اصفهان -شهرضا

مديريت بازرگاني

پيام نور گيالن -الهيجان

جغرافيا (شبانه)

دانشگاه بيرجند

پژوهشگري اجتماعی (شبانه) دانشگاه شهيد باهنر کرمان

علوم تربيتي

پيام نور فارس -شيراز

تاريخ

دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل

روانشناسي

پيام نور آذربايجان غربي -خوي

مديريت صنعتي

غيرانتفاعي ارشاد -دماوند (دماوند)

علوم قرآن و حديث (شبانه)

علوم و معارف قرآن کريم -قم (قم)

حسابداري

پيام نور كرمان -كرمان

مديريت دولتي

پيام نور خراسان جنوبي -بيرجند

حسابداري

پيام نور چهارمحال و بختياري -شهركرد

روانشناسي

غيرانتفاعي موالنا آبيک

روانشناسي

غيرانتفاعي سهروردي قزوين

حسابداري

پيام نور آذربايجان غربي -مهاباد

پژوهشگري اجتماعي (شبانه) دانشگاه سيستان و بلوچستان -زاهدان

رشتههای ایدهآل و خوشبینانه

رشتههای واقعبینانه

بهتر است کمتر از

حتم َا بیش از

از بازهی باالتر

34

بـازهی

336

 23تیر 1396

 40درصد رشتهها را انتخاب کنید

از بازهی خودتان
 40درصد رشتهها را انتخاب کنید

رشتههای کف قابل قبول شما

از بازهی پایینتر
 20درصد رشتهها را انتخاب کنید

