
96کنکور- رشته ریاضی 

مجموعدانشگاه تهرانصنعتی شریفنام دانشگاه/ نام رشته 

2828مهندسی برق

2323مهندسی کامپيوتر

77مهندسی مکانيک

11فيزیک

11مهندسی شيمی

11مهندسی صنایع

11مهندسی معماري

61162مجموع

 چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟ کشوری100زیر  رتبه های
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نام دانشگاه/ نام رشته 
صنعتي 

شريف
اميرکبيردانشگاه تهران

علم و صنعت 

تهران

دانشگاه صنعتي 

اصفهان

فردوسي 

مشهد

پرديس امام 

خميني گرگان
دانشگاه تبريز

شهيد بهشتي 

تهران
مجموع

704425131144مهندسي برق

4335161196مهندسي مکانيک

26192184179مهندسي کامپيوتر

2851135مهندسي عمران

252128مهندسي صنايع

15116مهندسي شيمي

1010علوم کامپيوتر

1010مهندسي هوا فضا

415مهندسي نفت

44مهندسي پزشکي

33دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي

33مهندسي معماري

22فيزيک

11اقتصاد

11آموزش رياضي

11رياضيات و کاربردها

11شيمي کاربردي

11مهندسي مواد و متالورژي

236113671092111440مجموع

 چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟ کشوری1000زیر رتبه های 
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96کنکور- رشته ریاضی 

نام دانشگاه/ نام رشته 
صنعتی 

شریف
اميرکبير

دانشگاه 

تهران

علم و 

صنعت 

تهران

دانشگاه 

صنعتی 

اصفهان

خواجه 

نصيرتهران

دانشگاه 

شهيد 

تهران_رجایی

فردوسی

 مشهد

دانشگاه 

شيراز

شهيد بهشتی 

شهيد )

(عباسپور

شهيد 

بهشتی 

تهران

دانشگاه 

تبریز

-خوارزمی 

 تهران 

(کرج)

سایر 

دانشگاه ها
مجموع 

70424648413515111224811363مهندسی برق

442738355030121625195917327مهندسی مکانيک

2724211831202816162110724263مهندسی کامپيوتر

301632151816952938163مهندسی عمران

422525217210123مهندسی شيمی

2621121511156138118مهندسی صنایع

2919122062مهندسی هوافضا

17951161958مهندسی معماري

2481571055مهندسی مواد و متالورژي

2198211345مهندسی نفت

3461344مهندسی پزشکی

127874038علوم کامپيوتر

115524734فيزیک

96511022ریاضيات و کاربردها

14511021مهندسی پليمر

1313ریاضی

9110مهندسی شهرسازي

909مهندسی ساخت وتوليد

808مهندسی دریا

7108مهندسی نقشه برداري

77آموزش ابتدایی

707مهندسی انرژي

1236مدیریت

11204شيمی

404علوم مهندسی

2103اقتصاد

303دکتري پيوسته بيوتکنولوژي

33روان شناسی

22حسابداري

202فيزیک مهندسی

202مهندسی راه آهن

202مهندسی معدن

11ایمنی صنعتی

11معماري داخلی

11مهندسی ماشينهاي صنایع غذایی

101مهندسی نساجی

354274274173161130706157524329231321833مجموع
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96کنکور- رشته ریاضی 

نام دانشگاه/ نام رشته 
صنعتی 

شریف
اميرکبير

دانشگاه 

تهران

دانشگاه 

صنعتی اصفهان

علم و 

صنعت 

تهران

خواجه 

نصيرتهران

فردوسی 

مشهد

دانشگاه 

شيراز

دانشگاه  شهيد 

تهران_رجایی

دانشگاه 

تبریز

دانشگاه 

اصفهان

دانشگاه صنعتی 

نوشيروانی بابل

دانشگاه امام 

خمينی قزوین

دانشگاه 

یزد

شهيد بهشتی 

(شهيدعباسپور)

شهيد 

بهشتی تهران

دانشگاه 

الزهرا

- خوارزمی 

(کرج)تهران 

دانشگاه 

کاشان

دانشگاه گيالن 

رشت- 

سایر 

دانشگاه ها
مجموع

7042465348383246363318832122768569629مهندسی برق

44273851353324374428182312202289141350550مهندسی مکانيک

27242133182126254125311710822776358430مهندسی کامپيوتر

3018343116188518297267911221023304مهندسی عمران

2621122316151586664432194مهندسی صنایع

422525192215145112118190مهندسی شيمی

171085112531463431119مهندسی معماري

2613202018526140115مهندسی مواد و متالورژي

21981341135101مهندسی نفت

396817575مهندسی پزشکی

2920168073مهندسی هوا فضا

6161آموزش ریاضی

12883110412260علوم کامپيوتر

1387453111712053فيزیک

5151آموزش ابتدایی

912823514141050ریاضيات و کاربردها

16684135مهندسی پليمر

106261034مهندسی شهرسازي

2727آموزش فيزیک

1762025مهندسی نقشه برداري

97016مهندسی دریا

510015مهندسی معدن

2211713حسابداري

111012مهندسی خط و سازه هاي ریلی

11111213011شيمی کاربردي

221510اقتصاد

1010معماري داخلی

91010مهندسی ساخت وتوليد

10010مهندسی نساجی

819مهندسی انرژي

1121128روانشناسی
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96کنکور- رشته ریاضی 

نام دانشگاه/ نام رشته 
صنعتی 

شریف
اميرکبير

دانشگاه 

تهران

دانشگاه 

صنعتی اصفهان

علم و 

صنعت 

تهران

خواجه 

نصيرتهران

فردوسی 

مشهد

دانشگاه 

شيراز

دانشگاه  شهيد 

تهران_رجایی

دانشگاه 

تبریز

دانشگاه 

اصفهان

دانشگاه صنعتی 

نوشيروانی بابل

دانشگاه امام 

خمينی قزوین

دانشگاه 

یزد

شهيد بهشتی 

(شهيدعباسپور)

شهيد 

بهشتی تهران

دانشگاه 

الزهرا

- خوارزمی 

(کرج)تهران 

دانشگاه 

کاشان

دانشگاه گيالن 

رشت- 

سایر 

دانشگاه ها
مجموع

 کشوری چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟10000رتبه های زیر 

808فيزیک مهندسی

3227آمار

66ایمنی صنعتی

2136مدیریت بازرگانی

5106مهندسی ماشينهاي ریلی

404علوم مهندسی

44کاردان فنی برق

1124مدیریت صنعتی

404مهندسی حمل و نقل ریلی

303دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي

33علوم و مهندسی آب

123مدیریت دولتی

1113مدیریت مالی

22دکتراي پيوسته فيزیک

112(کشاورزي)مهندسی مکانيک بيوسيستم 

11جهانگردي

11فقه و حقوق اسالمی

11مدیریت بيمه اکو

11مهندسی ماشينهاي صنایع غذایی

3593213162582111611601551551401168775716053413938355183369مجموع

parisa
Typewriter
برای استفاده از مطالب آموزشی بیشتر پیج اینستاگرام مارو دنبال کنید

parisa
Typewriter
kelasend


	math_100
	math_1000
	math_5000
	math_10000



