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 انتخاب رشته کارشناسی ارشذ در رشته ریاضی

ایي سٍصّب ثب تَجِ ثِ اعالم ًتبیج آصهَى کبسضٌبسی اسضذ، ثسیبسی اص داًطجَیبى دس سضتِ سیبضی ثِ ثٌذُ 

ًظش کلی خَدم  ش،ن دس چٌذ سطخَاٌّذ. اص ایي سٍ تصوین گشفت ًتخبة سضتِ هطبٍسُ هیهشاجعِ ٍ دس هَسد ا

 سا دس هَسد ایي هْن ثٌَیسن. 

افشادی کِ فمط لصذ داسًذ هذسکی ثگیشًذ ٍ ٍاسد  -1ثِ ًظش ثٌذُ داًطجَیبى سا ثِ دٍ دستِ ثبیذ تمسین کٌین، 

ًگبّی ًیض ثِ سفتي ثِ  افشادی کِ لطعب لصذ اداهِ تحصیل داسًذ ٍ هخصَصب ًین -2 ،ثبصاس کبس ضًَذ

 داًطگبّْبی هعتجش دًیب سا داسًذ. 

دستِ اٍل تٌْب ثبیذ سضتِ خَة سا هذ ًظش ثگیشًذ ٍ ثِ سطح داًطگبُ ٍ ثضسگی ٍ  ثِ عمیذُ هي، داًطجَیبى

کَچکی ضْشی کِ داًطگبُ دس آى لشاس داسد اّویتی ًذٌّذ. ثِ عٌَاى هثبل سضتِ سیبضیبت هبلی کِ تمشیجب یک 

دس دِّ ٍاسد کطَس ضذُ، سضتِ خَثی است ٍ ثبصاس کبس ًسجتب خَثی داسد. اگش داًطجَ ثیي سضتِ ججش 

ّبی کطَس کِ ّن ثسیبس کَچک است ٍ ّن تبصُ  داًطگبّْبی تْشاى ٍ سضتِ سیبضی هبلی یکی اص ضْشستبى

دس ضْشستبى ثسیبس ثْتش  تبسیس تشدیذ داسد ٍ اص دستِ اٍل است، لطعب اًتخبة دٍم، یعٌی سضتِ سیبضی هبلی

سا  ایي دستِ اص داًطجَیبى دس دفتشچِ اًتخبة سضتِ ثبیذ ثِ تشتیت اٍلَیت سضتِ پیص ثشًٍذ ٍ ضْش است.

ثٌذی  لیست اٍلَیت ،داًطجَیبى ایي دستِ ّبی ریل ثشای خیلی دس اٍلَیت لشاس ًذٌّذ، ثِ عٌَاى هثبل سضتِ

 ثبضذ: هیخَثی 

 سیبضیبت هبلی -1

 تحمیك دس عولیبت -2

 آهَصش سیبضی -3

 اسیزگسهض ٍ کذ -4

 ٌّذسِ -5

 سیبضیبت کبسثشدی -6

 آًبلیض عذدی -7

 آًبلیض -8

 ججش -9
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گوبى ًکٌیذ کِ  .التحصیالى دس ًظش گشفتِ ضذُ الجتِ تَجِ کٌیذ کِ دس لیست فَق، سطح سضتِ ٍ تعذاد فبسغ

ّبی هبلجل  خَثی ًیست ٍ آهَصش سیبضی ثسیبس ثسیبس ثْتش است. سضتِ ججش ًسجت ثِ سضتِ سضتِ ججش سضتِ

ّب، الجتِ  دس ایي سضتِ صیبدتش است ًسجت ثِ ثمیِ گشایص التحصیالى فبسغتش است ٍ اًذکی تعذاد  خَد، سخت

الصم ثِ رکش است کِ ایي تعذاد دس حبل کبّص است ٍ لطعب دس دِّ آتی تعذاد ًفشات دس ایي سضتِ کبّص 

 آى ثبضذ. التحصیالى فبسغوگیشی پیذا خَاّذ ًوَد ٍ ایي ضبیذ ًکتِ هثجتی ثشای آیٌذُ ایي سضتِ ٍ چط

 است. پیطٌْبدیثْشحبل لیست فَق کبهال 

اهب دس هَسد دستِ دٍم اص داًطجَیبى ثبیذ عشض کٌن کِ ایي داًطجَیبى ثبیذ لطعب اٍلَیت ضْش ٍ داًطگبُ سا 

 گَین ایي است ّبین ثِ داًطجَیبى عضیضم هی م سا کِ هشتجب سشکالسالوثل هعشٍف خَد دس ًظش ثگیشًذ. ضشة

. هي خَدم ثِ ایي "میرد ، ماهی اگر در رودخانه بشود نهنگ، زود مینهنگ ودش ماهی در دریا می "

افشاد ثضسگ ثسیبس صیبدی سا هاللبت خَاّیذ  ،الوثل ایوبى ساسخ داسم. دس ضْشّب ٍ داًطگبّْبی ثضسگ ضشة

ٍ  ثْتش دس جَجِ یک دًیب سا داضتِ ثبضیذ، ٍ اگش لصذ اداهِ تحصیل ٍ احیبًب سفتي ثِ داًطگبّْبی دسًوَد 

تش ٍ ضْشّبی  لشاس خَاّیذ گشفت ٍ ثْتش ساٌّوبیی خَاّیذ ضذ، اهب ایي ضشایط دس داًطگبّْبی کَچک فضب

کَچک کوتش است ٍ یب اصال ٍجَد ًذاسد. ثِ ًظش هي اگش داًطجَیی لصذ اداهِ تحصیل داسد، سضتِ ججش دس 

سیبس ثْتش است اص سضتِ سیبضی هبلی دس داًطگبّی ث ٍ یب تشثیت هذسس، داًطگبُ تْشاى یب  داًطگبُ خَاسصهی

. ّشچٌذ ثْتشیي حبلت ثشای ایي داًطجَیبى اٍل اٍلَیت ضْش است ٍ ثعذ سضتِ ثٌذُ ثِ ًظشدس ضْشستبى. 

ایذ حتوب اص اسبتیذ هطَست ثگیشیذ کِ ثتَاًیذ ثْتشیي اًتخبة  ضَد کِ اگش ستجِ خَثی کست ًوَدُ تَصیِ هی

  سا اًجبم دّیذ، ّن داًطگبُ خَة ٍ ّن سضتِ خَة.

 TOEFL-IBT یب IELTS ّبی آغبصی ثِ فکش اهتحبى ثشای داًطجَیبى دستِ دٍم، حتوب اص تشم هْن ک ًکتٍِ ی

ّضیٌِ تحصیلی ٍ پزیشش اص داًطگبّْبی هطشح دًیب  ًیبصّب ثشای گشفتي کوک یکی اص هْوتشیي پیص ثبضیذ کِ

ٍ کبًبدا ٍ آهشیکب  IELTSٍپبیی هعوَال استشالیب ٍ کطَسّبی اسثبضذ.  یکی اص ایي دٍ ًَع آصهَى صثبى هی

TOEFL-IBT کٌٌذ. ًیبص ثشای ثشسسی پشًٍذُ ضوب لجَل هی سا ثِ عٌَاى پیص 

ثْشحبل ًکبت فَق ٍحی ًبصل ضذُ اص سَی خذاًٍذ ًیست ٍ تٌْب پیطٌْبد است، اهیذٍاسم تبحذٍدی دس 

، ثب داضتیذ دس ایي صهیٌِ  ایی گیشی ثِ ضوب عضیضاى کوک ًوبیذ. دس صَستی کِ ّش سئَال ٍ هطبٍسُ تصوین

 یذ. سعی خَاّذ کشد صٍد پبسخ ضوب سا دس صَست داًستي، ثذّن.ئایویلن کِ دس اًتْب ًَضتن هکبتجِ ًوب



3 
 

 اسادتوٌذ ضوب

 هحوذ فضًٍی

 داًطگبُ گٌجذ کبٍٍس

 1396ثْبس 
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