
با توجه به این که تعداد مشاوران کنکور هر روز افزایش پیدا می کند و هر کدام رزومه ای 
را برای شما  1401مشاور برتر کنکور ایران  10درخشان در کنکور دارند، در این مطلب 

 .تحت یک لیست شرح داده این تا بتوانید به راحتی مشاور خود را انتخاب کنید

که مشاورین درسی، باید دارای برخی شرایط و ویژگی ها باشند که به البته الزم است بدانید 

صورت کامل یک به یک آن ها را در این مطلب شرح داده ایم. شما عالوه بر مطالعه لیست 
، می توانید با توجه به ویژگی های گفته شده، مشاور 1401مشاور برتر کنکور ایران  10

 .با ما همراه باشیددرسی دیگری را برای خود انتخاب کنید. 

 1401مشاور برتر کنکور ایران  10لیست 

را برای شما درج کرده  1401مشاور برتر کنکور ایران  10در این بخش از مطلب لیست 

 :ایم تا بتوانید به درستی مشاور خود را انتخاب کنید

 مهندسی محمد رضا پور دستمالچی .1
 دکتر حمید آزادی ریکنده .2

 مهندس سیر امیر دیبازر .3

 ستاد علیرضا افشارا .4
 استاد رامین نیکخو .5

 دکتر مهدی نکویی .6

 مهندسی ایمان سرور پور .7
 سید علی سهیل میر صادقی .8

 مهندس سینا تهرانی .9

 دکتر محمد معین الدین .10
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 [caption/]مشاور برتر کنکور ایران 10معرفی لیست 

 1401مشاور برتر کنکور  10بررسی  تحلیل و

اگر به دنبال بهترین مشاورین کنکور هستید، الزم است نکاتی را در مورد آن ها بدانید. همین 
طور بهتر است بدانید که این افراد چه ویژگی هایی دارند تا بتوانید آگاهانه تصمیم بگیرید و 

 .سریع تر به اهداف خود دست پیدا کنید

این که مشاور کنکور خود را انتخاب کنید، حتما بررسی نمایید که تا اکنون  الزم است پیش از

چند نفر توانسته اند با آموزه های او، به رتبه های خوبی در کنکور دست پیدا کنند. سپس باید 
سایر ویژگی هایی که در این مطلب برای شما شرح می دهیم را بررسی نمایید و مشاور 

 .د انتخاب کنیدکنکور مناسبی را برای خو

  

 .ک کنیدکلی کنکور تجربی 1برنامه ریزی رتبه برای اطالع از 

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/


 باهوش باشد

، نه تنها باید باهش باشد، بلکه باید در مورد رشته های 1401مشاور برتر کنکور ایران 
مختلف، بهترین کالس های آموزشی، ظرفیت دانشگاه ها، پیش نیاز ها، شرایط فارغ 

 .التحصیلی و بسیاری از موارد دیگر، اطالعات کامل و جامعی داشته باشد

شما انتخاب می کنید، باید نسبت به سالیق و عالیقی که دارید و همین مشاور کنکوری که 

طور اهدافی که برای خود مشخص کرده اید، آگاهی کامل داشته باشد تا بتواند شما را در 

 .درست ترین مسیر به سمت خواسته هایتان هدایت نماید

ر انتخاب دوره های در صورتی که مشاور نتواند به درستی به سواالت شما پاسخ دهد و یا د

مورد نیاز به شما یاری ندهد، بهتر است به دنبال مشاور کنکوری باشید که بتواند تمامی نیاز 

 .های شما را برطرف کند

، باید دید مثبت و در عین حال واقع بینی به شما و آینده تان داشته 1401مشاور برتر کنکور 
تمایلی به پایخ گویی به سواالت شما باشد. در صورتی که مشاور شما همیشه منفی است و 

ندارد و شما را نا امید کرده است، به شما توصیه می کنیم که هر چه سریع تر مشاور کنکور 

 .خود را تغییر دهید
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 [caption/]یرانمشاور برتر کنکور ا 10تحلیل و بررسی مشخصات و ویژگی های 

 مرتب و آن تایم باشد

بهترین مشاوران کنکور باید بسیار منظم و وقت شناس باشند. مواردی که در جلسات باید به 
طور از اخبار و اطالعات جدید در   شما اطالع داده شوند، از پیش تنظیم شده باشد. همین

ه شما انتقال دهند. در حوزه کنکور و... اطالعات کامل داشته باشند و در زمان مناسب ب

صورتی که مشاور شما بی نظم است و در زمان تنظیم شده در جلسات حاضر نمی شود، 

 .بهتر است به دنبال یک مشاور جایگزین باشید

  

 اطالعیه

پیش از این که مشاور کنکور خود را انتخاب کنید، حتما بررسی نمایید که تا اکنون چند نفر 

 .او، به رتبه های خوبی در کنکور دست پیدا کنندتوانسته اند با آموزه های 

  



 مشوق باشد

شنیدن کلمات مثبت و دلگرم کننده از سوی مشاور کنکور می تواند باعث ایجاد اشتیاق بیش 
به دانش آموزان خود انگیزه می دهد و آن  1401تر در شما شود. مشاور برتر کنکور ایران 

محکم تر از قبل بردارند و به برتری های بسیاری  ها را تشویق می کند تا قدم های بعدی را

دست پیدا کنند. همین طور شما را به اهدافی که دارید نزدیک تر می کند. اگر مشاور شما 
مدام آیه یاس می خواند و چندان دلگرمی زیادی به شما نمی دهد، بهتر است به فکر یک 

 .مشاور جایگزین باشید

  

 .کلیک کنید لیست کامل رشته های دانشگاهیبرای اطالع از 

  

 تمامی تالش خود را می کند تا شما موفق شوید

شاور کنکور خوب، عالقه دارد که هر چه سریع تر موفقیت شما را ببیند و تمام تالش یک م

خود را برای دیدن این صحنه، می کند. او باید از تمامی آگاهی ها و اطالعاتی که دارد به 
منظور پیشرفت شما استفاده می نماید. همین طور پیگیر شما است و در صورتی که ببیند 

ت داده اید، روش های مختلفی را برای بازگردان روحیه شما انجام می انگیزه خود را از دس

باید شما را تا رسیدن به مقصدی که دارید همراهی کند 1401دهد. مشاور برتر کنکور ایران 

 .و همواره به شما انگیزه بدهد

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/
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 [caption/]مشاور برتر کنکور ایران 10ای مشخصات و ویژگی ه

  

 بررسی مشاور برتر کنکور

مشاور برتر کنکور، فردی حرفه ای است که واقعا به کاری که انجام می دهد عالقه دارد و 
ترجیح می دهد با افراد مختلفی که می خواهند به یک هدف مشخص دسترسی پیدا کنند، 

 .همکاری کند

، به طور معمول در یک زمینه تخصص فوق العاده ای 1401مشاور برتر کنکور ایران 

دارد. این دسته از افراد ممکن است به این دلیل که خودشان به یک رشته عالقه داشته اند و یا 
در آن زمینه تجربه کسب کرده اند، بتوانند راهنمای بهتری برای شما بوده و شما را در مسیر 

 .درست قرار دهند

، این است که 1401فاکتور ها برای انتخاب مشاور برتر کنکور ایران یکی از مهم ترین 

تخصص خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. آگاهی یک چیز است و این که تمایل داشته 

 .باشید آن را به دیگران انتقال دهید، چیز دیگری می باشد



به همین خاطر باید یک مشاور خوب و توانمند باید مهارت های ارتباطی قوی داشته باشد. 
بتواند با دانش آموز با زبان خودش صحبت کند. قطع به یقین اگر فرد با مشاور خود احساس 

راحتی کند و از تمام نگرانی ها و دغدغه های خود آزادانه صحبت نمایند، مشاور می تواند 

 .خیلی بهتر و کامل تر او را راهنمایی کند تا هر سریع تر به مقصود خود برسد

  

 .کلیک کنید فرمول محاسبه تاثیر معدل در کنکوربرای آشنایی با 

  

 معرفی بهترین مشاور تحصیلی در تهران

همان طور که تا به این جای مطلب همراه ما بودید، باید با ویژگی های مشاور برتر کنکور 
آشنا شده باشید. در واقع بهترین مشاور تحصیلی در تهران باید به نیاز های  1401ایران 

، اهداف، نیاز ها، سیاست ها، رویه ها، دانش آموزان خود واقف باشد و از برنامه های فرد

 .قوانین و مقررات و... اطالعات و آگاهی کامل و جامع داشته باشد

، باید بتواند دانش آموزان به به بهترین، مناسب ترین و 1401یک مشاور برتر کنکور ایران 

 .دست آورداثر گذار ترین منابع ارجاع دهد تا بتواند بدون اتالف وقت، بهترین نتیجه را به 

مشاوران بزرگ هر مرجع را منحصر به فرد می دانند و توانایی تطبیق سبک، استراتژی و 

 .روش های خود را با در نظر گرفتن نیاز ها و موقعیت دانش آموز دارا می باشند

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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 [caption/]برتر کنکور ایرانمشاور  10تحلیل و بررسی لیست 

  

 خالصه مطلب

، به افرادی گفته می شود که بتوانند به درستی اطالعات 1401مشاور برتر کنکور ایران  10
کامل را به دانش آموز منتقل کنند و او را یاری دهند تا هر چه سریع تر به اهداف خود دست 

 .پیدا کند

هایی از جمله هوش باال، آن تایم و وظیفه  به طور کلی بهترین مشاور باید دارای مشخصه

شناس، تشویق کننده و کوشا، باشد. همین طور باید تمام تالش خود را بکند تا شما به موفقیتی 
، باید بهترین برنامه 1401که نیاز دارید دست پیدا کنید. هم چنین مشاور برتر کنکور ایران 

 .ه در اختیار دارید، بهترین استفاده را کنیدریزی درسی را برای شما انجام دهد تا از زمانی ک
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