
ر برتر کنکومصاحبه با رتبه های ایا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که برای پیروز شدن در ماراتون کنکور از 

ترین لحظات برای هر دانش آموز ورود به ماراتون کنکور است. کنکور باعث یکی از سخت  استفاده کنید؟ سراسری

شود تا یک دانش آموز برای آینده خود یک تصمیم مهم بگیرد، کنکور یک مسیر پر پیچ و خم است که یک فرد برای می

 .تالش مداوم و پشتکار داردگذراندن این جاده پر پیچ و خم نیاز به دقت، 

 شود. درتوان گفت ماراتن کنکور یک مسیر فوق العاده سخت است که در بسیاری از مواقع طاقت فرسا هم میدر واقع می

 .نتیجه اگر هر دانش آموزی در میانه راه از هدفی که دارد دلسرد شود مطمئناً به مقصد نهایی و آینده روشن نخواهد رسید

های کنکور را در داخل شود. افرادی هستند که بهترین رتبهدانید هر سال کنکور در داخل کشور برگزار میهمانطور که می

ما تواند به شاند میدهند. استفاده از تجربیات افرادی که رتبه برتر کنکور را به دست آوردهکشور به خود اختصاص می

های برتر کنکور سراسری استفاده کنید رید از تجربیات رتبهکمک کند تا در ماراتون کنکور پیروز شوید. اگر قصد دا

 .سایت ایران تحصیل همراه باشیدکنیم تا پایان این مقاله با ما در وبپیشنهاد می

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید استاندارد ساعت مطالعه نفرات برتر چقدر است؟ برای اطالع از این که

  

  

  مزیت مطالعه مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری چیست؟
با گشتی در اینترنت و یا تورق روزنامه ها تعداد زیادی از موارد مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری را حتماً 

 .مشاهده کرده اید. اما شاید گاهی وقت ها حتی نگاهی هم به این مصاحبه ها ننداخته و یک خط از آن را هم نخوانده اید

 مصاحبه با رتبه های تک رقمی کنکور ریاضیر کنکور تجربی و یا باید عرض کنیم که مطالعه مصاحبه با رتبه های برت

 .می تواند کمک زیادی به شما دوست عزیز کنکوری کند

به این معنا که با مطالعه این مصاحبه ها می توانید اطالعات عالی را در رابطه با شیوه مطالعه رتبه های برتر کنکور 

 .ها از کدام شیوه های جدید مطالعه استفاده کرده اند بدست آورید و از این موضوع مطلع شوید که آن

بعالوه، با مطالعه مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری می توانید به این موضوع که داوطلب با استفاده از چه روش 

ترقی  پله های هایی از جمله کالس کنکور، مطالعه منابع درسی عالی و کامل و غیره می تواند به پیشرفت و مؤفقیت برسد و

 .را یکی از پس از دیگری طی کند

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


[caption id="attachment_109300" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مزیت مطالعه مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری چیست؟

  

  در مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری چه سؤاالتی از داوطلب پرسیده می شود؟
 .ر مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری سؤاالت زیادی از فرد قبول شده پرسیده می شودد 

از میان این سؤاالت می توان به مواردی از جمله ساعات مطالعه هفتگی و روزانه، شرکت یا عدم شرکت داوطلب در 

ور می کرده که روزی جزء رتبه های برتر کنکورهای آزمایشی، منابعی که برای مطالعه استفاده کرده و حتی این که آیا تص

 .کنکور شود یا خیر از وی پرسیده می شود

البته در مورد راز و رمزهای مطالعه و این که از روش هایی برای باال بردن کیفیت مطالعه و یا افزایش تمرکز استفاده می 

 .کرده هم سؤاالتی از فرد پرسیده می شود

موارد در رابطه با رتبه های برتر کنکور سراسری می تواند به شما در طی مسیر دوستان عزیز اطالع از تمامی این 

 .درست کنکور کمک کرده و از سردرگمی نجاتتان دهد

  

 اطالعیه



در فراخوان های پذیرش هر  ۱۴۰۱لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور بر اساس سهمیه استعداد درخشان  

 .دانشگاه موجود است

  

  

  راز مهم مؤفقیت در مصاحبه های رتبه های تک رقمی 10کشف 
با شما دوستان و  مصاحبه های رتبه های تک رقمی کنکورراز مهم مؤفقیت در  10در این بخش قصد داریم در رابطه با 

 .همراهان عزیز سایت ایران تحصیل صحبت کنیم

  

  استفاده از برنامه ریزی دقیق و متناسب با سطح و شرایط داوطلب

احبه و یا مص مصاحبه با رتبه های برتر کنکور تجربییکی از رموز مؤفقیت رتبه های برتر کنکور که به طور معمول در 

با رتبه های تک رقمی کنکور ریاضی در رابطه با آن صحبت می شود استفاده فرد از بهترین و دقیق ترین برنامه ریزی 

 .درسی است

و کامل بوده و فرد با استفاده درست از آن توانسته جزء رتبه های برتر کنکور برنامه ریزی درسی که از هر جهت جامع 

 .شود

در واقع، این برنامه دقیقاً متناسب با سطح درسی و همین طور شرایط فردی داوطلب بوده و وی توانایی اجرای آن را به 

 .طور دقیق داشته است

  



[caption id="attachment_109302" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]استفاده از برنامه ریزی دقیق و متناسب با سطح و شرایط داوطلب

  

  مطالعه بهترین و کامل ترین کتب و منابع کمک درسی

یکی دیگر از رمز و رازهای مؤفقیت رتبه های برتر کنکور که به طور معمول در مصاحبه ها نیز در رابطه با آن از 

 .شود مطالعه بهترین و کامل ترین کتب و منابع کمک درسی استداوطلب سؤال می 

کتبی که از هر جهت عالی بوده اند و توانسته اند سطح یادگیری داوطلب را از مطالب و محتوای درسی تا حد قابل مالحظه 

 .ای باال ببرند

 ای هر درس استفاده کرده اند و هرگز دورببینید دوستان عزیز داوطلبان با رتبه های برتر از یک یا دو منبع مفید و کامل بر

و بر خود را با تعداد زیادی کتاب شلوغ نکرده اند که نتیجه ای به جز سردرگمی و اتالف وقت را برایشان در پی نداشته 

 .باشد

  

  کمک گرفتن از مشاور خبره و باتجربه در حوزه تحصیلی

 .گرفتن از مشاوری خبره و کاردان در حوزه تحصیلی استیکی دیگر از رموز مؤفقیت رتبه های برتر کنکور کمک 

مشاوری که تجربه باالیی در حوزه مشاوره داشته باشد و پیش از این هم با افراد زیادی برای رتبه برتر شدن آن ها کار 

 .کرده باشد



سانی بسیار پایین و یا کنقش یک مشاور خبره در هدایت تحصیلی داوطلبان کنکوری آن قدر باالست که حتی افرادی با معدل 

که در طول سال های قبل مؤفق به کسب رتبه خوبی در کنکور نشده اند هم با کمک این مشاوران به پیشرفت و مؤفقیت 

  .دست پیدا کرده اند و طعم قبولی در یکی از بهترین و مشهورترین دانشگاه ها را چشیده اند

  

 اطالعیه

ترین زمان و هزینه، بهترین برنامه ریزی را برای آمادگی در کنکور سراسری از توانند با صرف کمداوطلبان کنکوری می

 .طریق مشاوره تلفنی کنکور دریافت نمایند. در نتیجه حتما برای شرکت در کنکور از مشاوره تلفنی استفاده کنید

  

  استفاده از شیوه های نوین درس خواندن مانند شیوه های تندخوانی

م مؤفقیت در مصاحبه با رتبه های برتر کنکور تجربی و همین طور مصاحبه با رتبه های تک رقمی یکی دیگر از رموز مه

 .کنکور ریاضی یا انسانی استفاده از شیوه های نوین درس خواندن همچون روش های تندخوانی فانتوم و یا ویرا است

باالی درس خواندن وی کمک شایان توجهی داشته شیوه هایی که توانسته اند به افزایش سرعت مطالعه فرد در کنار کیفیت 

 .باشند

  

  استفاده بهینه از زمان

مورد دیگر که همواره به عنوان یکی از مهم ترین رموز مؤفقیت رتبه های برتر کنکور مطرح بوده است تلف نکردن وقت 

 .و استفاده بهینه از آن است

ید آن را با تفریحات زیاد و وقت گذرانی هدر داد. زیرا زمان از به این معنا که از نظر یک رتبه برتر وقت طالست و نبا

 .دست رفته مانند آب ریخته شده بر روی زمین است و دیگر نمی توان آن را جمع کرد



[caption id="attachment_109301" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]استفاده بهینه از زمان

  

  پشتکار عالیبرخورداری از اراده و 

درست است که داشتن هوش و استعداد برای رتبه برتر شدن الزامی است اما هرگز فراموش نکنید که داشتن اراده و پشتکار 

 .از آن مهم تر است

یعنی اگر شما فردی باهوش و با استعداد باشید اما اراده و پشتکار الزم را برای درس خواندن و رسیدن به پیشرفت نداشته 

 .هیچ فایده ای نداردباشید 

 .رتبه های برتر همواره پشتکار داشته اند و تمام سعی و تالش خود را برای رسیدن به هدف به خرج داده اند

  

  ثبت نام و شرکت در آزمون های آزمایشی

از از دیگر رموز مؤفقیت رتبه های برتر کنکور سراسری ثبت نام و شرکت آن ها در آزمون های آزمایشی آن هم یکی 

 .بهترین و شناخته شده ترین مؤسسات برگزار کننده است

زیرا از نظر این افراد با شرکت در این آزمون هاست که می توان با سطح سؤاالت، نحوه طراحی آن ها و حتی بودجه بندی 

 .آن ها آشنایی الزم را پیدا کرد



  

 اطالعیه

در اواخر خرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد و شما هم  1401نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 

 .برای دریافت نتایج اقدام کنید سایت سازمان سنجشتوانید از طریق به سادگی می

  

  جمع بندی خرداد ماه و عید نوروز استفاده بهینه از دوران

یکی دیگر از رموز مؤفقیت افراد رتبه برتر که می توانید در رابطه با آن در مصاحبه با رتبه برتر کنکور تجربی و همین 

طور مصاحبه با رتبه های تک رقمی کنکور ریاضی یا انسانی در مورد آن بخوانید در رابطه با استفاده بهینه رتبه برترها 

 .دوران جمع بندی خرداد و عید نوروز استاز 

دورانی که شاید بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور اطالع دقیقی از اهمیت آن ندارند و نمی دانند استفاده حداکثری 

 .آینده آن ها تأثیرگذار باشد از این زمان تا چه حد می تواند در سرنوشت و

  

  بنفس از دست ندادن امید و داشتن اعتماد

 .یکی دیگر از رموز مؤفقیت افراد رتبه برتر از دست ندادن امید و داشتن اعتماد بنفس است

با داشتن امید و اعتماد بنفس است که می توان به آینده ای روشن و درخشان رسید و روزهای خوبی را پیش روی خود 

 .تصور کرد

همه مشکالت سرسختانه و با تالش و پشتکار این راه سخت و پر  این افراد هرگز امید خود را از دست نداده اند و علی رغم

  .فراز و نشیب را با مؤفقیت طی کرده اند

پس شما هم برای گرفتن نتیجه بهتر در کنکور سراسری و قبولی در بهترین رشته و دانشگاه امید خود را از دست ندهید و 

   .نیز حفظ کنیدهمواره به خدا توکل داشته باشید و اعتماد بنفس خود را 

  

  داشتن ساعات مطالعه کافی

از میان مهم ترین رموز مهم مؤفقیت در مصاحبه های رتبه های تک رقمی می توان از داشتن ساعات مطالعه کافی نام برد 

 .که از قضا بسیار هم مهم به نظر می رسد

روز داشته اند و این گونه نبوده که ساعات در واقع، رتبه های برتر همواره سعی در داشتن ساعات کافی مطالعه در طول 

 .کمی را به مطالعه اختصاص داده باشند

 .البته این زمان آن قدری نبوده که این افراد اذیت شده و از درس خواندن زده و دلمرده شوند

  

https://www.sanjesh.org/


[caption id="attachment_109305" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]داشتن ساعات مطالعه کافی

  

  فقط کافیست بخواهید تا به هدف خود برسید

 .در این نوشته سعی در ذکر رازهای مؤفقیت در مصاحبه های رتبه های تک رقمی کنکور را برای شما داشتیم

 .رمز و رازهایی که می توانند به شما در رسیدن به پیشرفت و قبولی در کنکور کمک کنند

باشید که فقط اطالع از راه های رسیدن به پیشرفت و مؤفقیت رتبه های برتر کافی نیست بلکه اما دوستان عزیز دقت داشته 

 .شما باید به آن ها عمل کنید و اراده داشته باشید

با پشتکار و اراده و غلبه بر وسوسه هاست که می توانید طعم شیرین رتبه برتر شدن را بچشید و نامتان را در میان افرادی 

 .به در کنکور ببینید و مایه افتخار خانواده شویدبا بهترین رت

البته در این میان یاری خواستن از کمک مشاوری خبره و ماهر و همین طور مرور مکرر دروس هم می تواند نقش بزرگی 

 .در مؤفق شدنتان داشته باشد و رسیدن شما را به مؤفقیت تضمین کند

  

 ور سراسریاخبار پیرامون مصاحبه با رتبه های برتر کنک



شود که داوطلبان به علت خطای دید دچار تغییرات ایجاد می ۱۴۰۱در گام اول بهتر است بدانید که در پاسخنامه های کنکور 

اشتباه در پر کردن پاسخنامه نشوند. از سوی دیگر با تفکیک دفترچه و پاسخنامه ها حدود به سه برابر امنیت آزمون 

مطرح شده است افزایش سهمیه رشته  ۱۴۰۱کی از جدیدترین اخبار که در مورد کنکور سراسری افزایش پیدا کرده است. ی

نفر شرکت کردند که این تعداد نسبت به  1.959.488حدود به  ۱۴۰۱پزشکی به مناطق محروم است. در کنکور سال 

 .هزار نفر افزایش پیدا کرده است ۱۲۰حدود به  ۱۴۰۰کنکور سال 

 خالصه مطلب

تواند در قبولی شما در ماراتون کنکور سراسری تاثیر مستقیم بگذارد. به می های برتر کنکور سراسری مصاحبه با رتبه

راز  ۱۰همین دلیل ما در این مقاله به مواردی همچون مزیت مطالعه مصاحبه با رتبه های برتر کنکور سراسری و کشف 

وی دیگر اخبار پیرامون مصاحبه با رتبه های برتر ایم. از سمهم موفقیت در مصاحبه های رتبه های تک رقمی پرداخته

کنکور سراسری را مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت امیدواریم مطالب موجود در این مقاله بتواند به شما کمک کند تا 

 .به خود اختصاص دهید ۱۴۰۱رتبه بسیار خوبی در کنکور سال 
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