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مطلوب شود. در امر آموزش   تواند باعث موفقیت افراد و ایجاد نتیجه ای میمشورت با اشخاص مجرب و آگاه در هر زمینه  

، یکی از مراکزی  آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور .و یادگیری نیز گرفتن مشاوره از اهمیت بسیاری برخوردار است

آموزان برای حل مشکالت درسی و شخصی، آمادگی برای امتحانات و کنکور،   است که مشاوران آن افرادی به دانش

ها را به هدف   پیشرفت درسی، ایجاد انگیزه، کاهش استرس و بسیاری از موارد دیگر کمک شایانی می کنند و در نهایت آن

 .رساننداصلی یعنی موفقیت تحصیلی و قبولی در کنکور می 

به عنوان آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور موفق، باید نکات مهمی را در نظر داشته  برای موفقیت و کسب جایگاه مناسب 

ها و وظایف آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور و معرفی خوبی عمل نمایید. در ادامه برخی از ویژگیباشید تا بتوانید به 

 .بهترین مرکز مشاوره تحصیلی کنکور را بیان می کنیم

  

 ی کنکور آموزشگاه مشاوره تحصیل
ترین ارکان نظام آموزشی تبدیل شده است. هرچند هنوز هم در کشور ما و   مشاور تحصیلی کنکور امروزه به یکی از مهم 

آموزان در  شود و در مدارس تنها یک مشاور برای تمام دانشتحصیلی نمی نظام آموزشی آن، توجه زیادی به امر مشاوره

آموزانی که در شرف کنکور هستند، امری حیاتی و مهم است و   مشاور در کنار دانشحال وجود شود، با ایننظر گرفته می

 .داوطلبان حتماً باید مسیر مشاوره تحصیلی کنکور را در کنار یک مشاور خوب، آگاه و با تجربه طی کنند

 ریزی گام وس، برنامهیادگیری در های درسی، آموزش نحوه  ریزیتوانند در برنامهآموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور می

های خوبی ارائه دهند.   آموزان برنامه زنی و شرکت در کنکور و … به بسیاری از دانش تست  گام، تعیین اهداف، نحوه  به

عالوه بر مسائل درسی،آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور وظایف دیگری نیز بر عهده دارند که بیشتر بر روی مشکالت  

 .داوطلب تمرکز دارندمربوط به روح و روان 

آموزان ممکن است با مشکالت زیادی از جمله از دست دادن روحیه و انگیزه، از دست دادن امید،   در این برهه دانش

امتحانات و یا مشکالت خانوادگی و غیره   اضطرابخستگی روحی و روانی، افت تحصیلی، مشکالت شخصی، استرس و 

 .ر رفع و حل این مشکالت در کنار داوطلب باشد و او را به درستی راهنمایی کنددرگیر شوند که یک مشاور کنکور باید د
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[caption id="attachment_113098" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ویژگی های آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور

 . بر روی لینک کلیک نمایید مشاوره کنکور آنالینبرای آشنایی با 

  

  

 وظایف آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور 
ود را بشناسید و از  های خ  ها و نیز محدودیت  توان تواناییمی  آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکوراز طریق مراجعه به 

تواند با شناسایی  کنکور انجام می شود، می  امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد. مشاور تحصیلی که در حیطه

 .تحصیلی و دانشگاه مناسب راهنمایی نماید سوی رشتهها را به آموزان آن های دانش دقیق استعدادها و توانایی

باید با معلم، خانواده و مسئوالن مدرسه در جهت رفع مشکالت   اه مشاوره تحصیلی کنکورمشاوران حاضر در آموزشگ

 .تحصیلی، خانوادگی، روانی و تأمین ثبات عاطفی افراد در ارتباط باشند

  های داوطلب خود نیز آموزان کوشا باشند، باید با خانواده عالوه بر اینکه مشاوران کنکور باید در جهت حل مشکالت دانش

جهت جو حاکم   پردازد، از اینای صمیمانه ایجاد کنند. داوطلب کنکوری در فضای خانه و کنار خانواده به مطالعه می رابطه

 .بر خانواده و وظایف والدین در این زمینه بسیار تأثیرگذار خواهد بود

مایند و در خصوص مسائل و مشکالت  آموزان برگزار ن های دانشدر این مسیر مشاوران کنکور باید جلساتی را با خانواده

  .آموزان فراهم کنند و گو کرده و شرایط را برای دانش فرد تأثیرگذار هستند، بحث و گفت  خانوادگی که بر مطالعه

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
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  خانواده و والدین نقش بسزایی در افت تحصیلی یا موفقیت تحصیلی و کاهش استرس داوطلب دارند. خانواده سرعت دانش

های بدون انگیزه، بدون اطالع و غیر فعال موجب کاهش   یدن به اهداف تحصیلی تنظیم می نماید. خانوادهآموز را در رس

ی تحصیلی، لزوم انجام مشاوره با والدین اهمیت  شوند. به همین جهت در فرآیند مشاوره  آموزان بااستعداد می سرعت دانش

 .کند خاصی پیدا می

  

[caption id="attachment_113097" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]وظایف آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور

 اطالعیه 

های تحصیلی، مشاوره  یک مشاور تحصیلی برای اینکه بتواند مشاور کنکور خوبی نیز باشد باید تحصیالت مرتبط با زمینه

 .های خصوصی انجام گیردتوانند هم آکادمیک باشند و یا با گذراندن کالس می ها  زمینه و روانشناسی داشته باشد. این پیش 

  

 های مطالعه زنی، روش های تست  عالوه بر همه موارد ذکر شده، مشاوران باید مطالعات زیادی در مورد کنکور و روش 

باشند و در این زمینه از برداری، مرور دروس و آشنایی با نکات مبهم و سخت هر مبحث درسی داشته  دروس، خالصه

 .کافی برخوردار باشند تجربه

کنند و طراحان سواالت کنکور، سؤاالت بسیار  های قبل پیدا می های چشمگیری با سال هر سال سؤاالت کنکور تفاوت 

 .ها پاسخ داد توان به آن  های درسی نمی دروس و کتاب  کنند که فقط با مطالعه  مفهومی طرح می 
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های تقویتی موجود،   درسی و کالس  های کمک  ها، کتاب باید در مورد انواع تست مشاوره تحصیلی کنکور آموزشگاه 

های وی ارائه دهند. مشاوران   های معین، متناسب با ویژگی آموز برنامه اطالعات الزم را داشته باشند و برای هر دانش

عاطفی و خانوادگی فرد از مباحث علم مشاوره و روانشناسی  کنکوری باید عالوه بر مطالب گفته شده برای حل مشکالت 

های   ها و تسلط بر انواع مطالب جدید و مقاله کتاب  بهره ببرند و در این زمینه کارآزموده باشند و این امر جز از مطالعه

 .آید پیرامون این موضوعات به دست نمی 

  

 :ارت است ازکلی وظایف آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور عب طور به

 .پوشش انواع روش های مشاوره حضوری، تلفنی و آنالین •
 .ها و نقاط قوت و ضعف داوطلب  شناخت توانایی •
 .بررسی وضعیت درسی فرد •
 .های افرادمناسب با ویژگی ها و انتخاب رشته  آموزان جهت شناخت استعداد و مهارت کمک به دانش  •
 های فردی و شرایط زندگی بندی متناسب با ویژگی ی درسی منظم و زمانبرنامهکمک به داوطلب برای نوشتن  •

 .وی
 .وی تأثیرگذار هستند رفع و حل مشکالت روحی و عاطفی داوطلب که در شیوه و کیفیت مطالعه  •
 .برداری، خالصه نویسی و پاسخگویی به سؤاالت تشریحی و تستی دروس، یادداشت  مطالعه آموزش نحوه •
 .های مدیریت زمان زنی و افزایش مهارت های تست  روشآموزش  •
 .(ساز کنکور های افزایش موفقیت در امتحانات )کنکور های آزمایشی و امتحانات شبیه راه ارائه •
 .های کاربردی جهت جلوگیری از افت تححصیلی دانش آموزان حل راه ارائه •
 .موزانآ نفس در دانش  افزایش امید، انگیزه و اعتماد به •
 .فرزندان شان سازی فضای مناسب برای مطالعه  راهنمایی و کمک به والدین جهت آماده •
آموزان با توجه به وضعیت درسی   های مناسب برای دانش ها و روش های تست زنی و کتاب  معرفی انواع تست •

 .ها  آن
 .یاددهی نکات قابل توجه و برجسته جهت افزایش تمرکز و بازدهی ذهن فرد •
های دوستانه، سفرهای کوتاه   آموزان مانند دورهمی دانش های جانبی برای افزایش روحیه گنجاندن برخی فعالیت •

 .و ورزش
 .از حد از گوشی و فضای مجازی بیش های غلط مانند استفاده آموزان جهت ترک برخی عادت کمک به دانش  •
 .یه و خواب مناسب جهت افزایش عملکرد ذهن و حافظهآموزان برای داشتن تغذ یاری رساندن و راهنمایی دانش •
 .های کاهش استرس و کنترل آن در روزهای قبل کنکور و هنگام حضور در جلسه کنکور  آموزش مهارت •

بر اساس مطالب ذکر شده باید اشاره کرد که یک آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور خوب عالوه بر کمک به داوطلبان 

کاهش مشکالت وی، در نهایت باید او را به فردی مستقل و توانا تبدیل کنند تا بتواند با افزایش   جهت موفقیت در کنکور و

های الزم و شناخت بهتر خود، حتی بدون حضور مشاور نیز به موفقیت برسد و در مسیر ادامه تحصیل و حتی در   مهارت

  .مسیر آینده شغلی نیز عملکرد مناسبی از خود نشان دهد
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[caption id="attachment_113096" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]خدمات آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور

 . بر روی لینک کلیک نمایید مشاوره دانشگاه بدون کنکوربرای کسب اطالع از 

  

  

 اهمیت آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور 
داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون سراسری را دارند، اغلب مواقع از تجربه و تخصص کافی در زمینه نحوه صحیح 

کنکور، نحوه مطالعه دروس، چگونگی مدیریت زمان، اهمیت جمع بندی و مرور در ماه  تست زنی، انتخاب بهترین منابع 

های پایانی، بودجه بندی کنکور و شیوه صحیح تطابق با آن و… برخوردار نبوده و نیازمند استفاده از مشورت و راهنمایی 

 .افراد متبحر در این زمینه می باشند

یکی از بهترین شیوه های کسب اطالعات کمکی حول آزمون سراسری با   مراجعه به آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور

هدف پیشرفت تحصیلی است که در آن، داوطلبان به مشاوران تحصیلی، موسسات کنکوری، مراکز مشاوره ای تحصیلی، 

نامه درسی و  رتبه های برتر کنکور سال های گذشته و… مراجعه می نمایند و از تجربیات مناسب این افراد در پی ریزی بر

  .مطالعاتی خود حداکثر استفاده را می برند

استفاده از مشاوره تحصیلی آموزشگاه های مشاوره تحصیلی کنکور می تواند شبکه بزرگی از افراد متقاضی شرکت در  

ی آزمون سراسری را در مراحل مختلف یاری کند. دانش آموزان دبیرستانی، داوطلبان پشت کنکوری، دانشجویان انصراف 

دانشگاه ها، افراد میانسالی که به فکر ادامه تحصیل هستند، همگی نیازمند بهره گیری از مشاوره های تحصیلی منظم بوده و  

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
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می توانند در دوران آماده سازی کنکور، زمان جمع بندی، ایام انتخاب رشته و… با استفاده از توصیه های با ارزش 

 .آماده سازند مشاوران، خود را برای مواجه با آن مرحله

  

 ویژگی های آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور
 آشنایی آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور به تمام مسیر تحصیل  -1

 اهمیت دادن به عالئق شما  -2

 دلسوز بودن مشاور تحصیلی حاضر در آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور -3

 پرسیدن سواالت کافی -4

 آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکورخوشنام بودن  -5

  آینده نگر بودن -6

شاید این سوال به ذهنتان برسد که آیا واقعاً مراجعه به آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور برایتان الزم است یا خیر؟ فردی 

نین مشاوره  که وارد مدرسه می شود، برای ادامه زندگی تحصیلی، با دنیای ناشناخته کنکور و مراحل انتخاب رشته و همچ 

تحصیلی مناسب روبرو است و همینجاست که به وجود مشاوری قابل اعتماد که از ابتدا و تا انتهای مسیر را بلد باشد، نیاز  

دارد تا بتواند آن مشاور تجربیات خود را در اختیار او قرار دهد. یک داوطلب کنکور برای برنامه ریزی تحصیلی، شیوه 

 .ل مسائل درسی و چگونه درس خواندن نیاز به راهنمایی و مشاوره داردهای درست مطالعه، روش های ح 

این شخص نیاز دارد در دبیرستان و قبل از رسیدن به پایه نهم، با رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، 

مختلف این رشته ها آگاهی  فنی و حرفه ای، کار و دانش و رشته علوم و معارف اسالمی آشنا شده باشد و از گرایش های  

یابد. با انتخاب هر رشته، یک مسیر کامالً متفاوت پیش روی دانش آموز ترسیم می شود که نشان می دهد چقدر تصمیم 

  .گیری در این مقطع می تواند حساس و تعیین کننده باشد

چه د سال های تحصیل خود فرا وی در آخرین سال دبیرستان به مرحله جدید یعنی کنکور نزدیک می شود که با تمام آن

گرفته بود، تفاوت دارد، از نحوه مطالعه و برنامه ریزی گرفته تا نحوه آزمون دادن و محدودیت زمان در پاسخگویی به  

سواالت و …. در این مرحله دانش آموز باید شیوه های درست تست زنی را بیاموزد و به بایدها و نبایدهای ثبت نام کنکور  

 .در صورت کسب رتبه مناسب در کنکور، با مرحله مهم انتخاب رشته کنکور مواجه شود آشنا باشد و 

توجه داشته باشید که پس از قبولی در دانشگاه نیز مسیری طوالنی و پر از ابهام به روی دانش آموزی که اکنون دانشجو شده  

ماد در آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور  است باز می شود که بهتر است با راهنمایی های مشاور یا مشاورانی قابل اعت

پیموده شود. شاید بعضی ها در مراحل مختلف تحصیل خود به مشاور مراجعه نموده و نتیجه خوبی نگرفته باشند و هزینه  

ای هم که کرده اند از کفشان رفته باشد، و با گرفتن مشاوره نادرست مسیر اشتباهیرفته اند و همین امر باعث شده است که به  

مشاوره بدبین شوند. میان همه آموزشگاه ها، آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور خوب و بد وجود دارد و باید در انتخاب آن 

 .عوامل مختلفی را در نظر گرفت. در ادامه به بررسی ویژگی های یک آموزشگاه مشاوره تحصیلی خوب خواهیم پرداخت

 م مسیر تحصیل آشنایی آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور به تما -1
آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور خوب باید به جای راهنمایی های مقطعی یک مسیر را برای شما ترسیم کند که ابتدا و  

انتها داشته باشد. بر این اساس الزم است که مشاوران حاضر در آموزشگاه یک بار این مسیر را از ابتدا تا انتها پیموده 
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ه خودش کنکور کارشناسی ارشد نداده است، به احتمال زیاد نمی تواند شما را به خوبی در  باشند. برای مثال یک مشاور ک

 .زمینه آمادگی برای کنکور ارشد و یا انتخاب رشته آن راهنمایی نماید

 اهمیت دادن به عالئق شما  -2
بگیرد و اهمیت زیادی به عالیق  یک آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور خوب باید عالقه شما را در دادن مشاوره در نظر 

 شما بدهد. به عالوه باید اهمیت بدهد که در چه زمینه هایی استعداد دارید و به چه فعالیت ها و رشته هایی عالقه دارید. چنین

آموزشگاهی که به افراد مختلف مشاوره های متفاوت می دهد، موفق تر است. اگر مشاهد کردید که یک مشاور برای همه  

تان یک نسخه مشابه می دهد و سواالت زیادی در مورد عالقه شان نمی پرسد، به توانایی او در مشاوره دادن شک  دوستان

 .کنید

 دلسوز بودن مشاور تحصیلی حاضر در آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور  -3
ه سخن گفتن و رفتار  یکی از ویژگی های یک مشاور خوب این است که باید دلسوز باشد. دلسوز بودن را می توان در نحو

مشاور با شما تشخیص داد. مشاور خوب از نگرانی های شما می پرسد و به آن ها اهمیت می دهد. آموزشگاه مشاوره  

تحصیلی کنکوری را پیدا کنید که مطمئن باشید مشاوران آن نه برای منافع شخصی، بلکه برای یاری رساندن به شخص شما  

  .آنجا مشغول به فعالیت هستند

 پرسیدن سواالت کافی  -4
مشاور خوب پیش از آنکه به شما برنامه بدهد و بگوید چه کاری انجام دهید، باید سواالت زیادی از شما بپرسد و وقتی به  

اندازه کافی از وضعیت شما آگاهی پیدا کرد، شروع به دادن برنامه به شما کند و اگر به مشاوری برخورد کردید که بدون  

اخت پیدا کردن از شما شروع به مشاوره دادن می کند و دستورات مختلف می دهد ادامه دادن با چنین پرسیدن سوال و شن

 .مشاوری به نفع شما نخواهد بود

 خوشنام بودن آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور  -5
ر خوبی مشاوره تحصیلی کنکور، سراغ مرکزی بروید که بیش از سایرین از سابقه و اعتبا   در بین آموزشگاه های

برخوردار باسد. خوشنام بودن یک مرکز مشاور فاکتور بسیار مهمی است. اگر از چند نفر از دوستان و آشنایانتان تعریف  

یک مشاور خوب را شنیدید و از او راضی بودند، یک عامل مهم در قابل اعتماد بودن آن مشاور خواهد بود. اگر چندنفر از 

د و این مشاوره برایشان مفید واقع شده باشد، شما هم به عنان یک مراجع، خیالتان  مشاوره یک مشاور نتیجه گرفته باشن

  .راحت است که می توانید مسیر برنامه ریزی تحصیلی خود را به آن آموزشگاه بسپارید

  آینده نگر بودن  -6
اساس دانش آموزان و   یکی از مهمترین ویژگی های آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور خوب، آینده نگر بودن است. مشکل

یا دانشجویان این است که به علت نداشتن تجربه کافی از آینده تحصیلی خود اطالعات کامل و روشنی در دست ندارد و اگر  

مشاور بتواند این مشکل را برای او حل کند، بسیاری از مشکالت دیگر نیز حل خواهد شد. به طور مثال اگر یک مشاور  

بیرستانی رشته ریاضی مشاوره می دهد، باید به او دور نمایی از دوران پس از دانشگاه رشته های  دارد به یک دانش آموز د

مختلف ریاضی را نیز بدهد و از آینده شغلی رشته های مورد عالقه و انتخابی فرد در وضعیت کنونی و آینده جامعه  

 .اطالعات الزم و کافی داشته باشد
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[caption id="attachment_113093" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزشگاه مشاوره کنکور همراه با نخبگان ایران

 . روی لینک کلیک نمایید بر مشاوره تلفنی کنکور برای اطالع از نحوه دریافت

  

  

 معیارهای آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور موفق 
صیلی را جستجو ها آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور از آنجا اهمیت داردذ، که وقتی عبارت مشاوره تح  شناخت بهترین 

ها نتیجه پیش رویتان قرار می گیرد، اما بواقع بهترین مشاور و مرکز مشاوره کدام    100می کنید، در آن واحد بیش از 

آموزشگاه است؟ این امر نیاز به بررسی چند نکته اساسی دارد. براساس بررسی های صورت گرفته، سایت هایی در ارائه 

  .اند، که دارای پارمترهای زیر باشند مشاوره تحصیلی موفق تر عمل کرده

 برای تمام مقاطع تحصیلی کاربردی باشد  .۱

ترین فاکتورهای یک آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور، جامعیت آن در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی است.   یکی از مهم 

 متقاضیان ارشد و دکترا هم بتوانند راهنماییآموز سال آخر، یک دانشجوی کارشناسی و همچنین  شکلی که یک دانش به

 .های مفید و موثری از این آموزشگاه دریافت نمایند

 محتوای مفید داشته باشد .۲

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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های آن با هر نوع فعالیتی است.   روز، از ویژگی مجهز بودن آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور به محتوای با کیفیت و به 

رود که در زمینه فعالیت خود، مطالب مناسبی را برای موفقیت کاربران در  نتظار میاز یک آموزشگاه مشاوره تحصیلی ا

 .مقاطع تحصیلی ارائه دهد

 تان باشد از صفر تا صد همراه  .۳

اید تا زمان اعالم نتایج و انتخاب  بهترین آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور باید از ابتدا که تصمیم به ادامه تحصیل گرفته

تان باشد. در واقع باید از اخبار روز شرایط ادامه تحصیل در مقاطع مد نظرتان آگاه باشد و همچنین در تمام   هرشته همرا

 .مند کند مراحل از مزایای مشاوره آنالین شما را بهره

  

 کدام آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور را انتخاب کنیم؟ 
نظر می آید.   مجازی با حجم گسترده اطالعات، کمی سخت به انتخاب درست آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور در فضای 

اما اگر بخواهیم یکی از بهترین آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور همراه با نخبگان ایران را برای مشاوره تحصیلی به شما  

  معرفی کنیم، مرکز مشاوره ایران تحصیل است که امتیاز باالیی در میان مراکز مشاوره تحصیلی کسب کرده

همانگونه که اشاره شد یک آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور موفق، باید تمام خدمات مشاوره ای از جمله مشاوره    است.

حضوری، تلفنی، آنالین و ... را در مقاطع مختلف تحصیلی پوشش دهد. ایران تحصیل با داشتن کادری مجرب و کارآزموده 

تر طی نمودن مسیر مشاوره برای داوطلبان کنکور هستند. اما در ادامه به  همواره به دنبال ایجاد راه های میانب برای به

  .خدمات مرکز مشاوره تحصیلی کنکور ایران تحصیل می پردازیم 

[caption id="attachment_113095" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بهترین آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور
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  اطالعیه

امکان استفاده از سایر خدمات در ایران   داوطلبان و متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که عالوه بر مشاوره تحصیلی، 

 .تحصیل نیز وجود دارد

  

  

 خدمات آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور ایران تحصیل 
نواع مشاوره حضوری، تلفنی،  در میان آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور، آموزشگاه های متعددی وجود دارند که همه ا

آنالین و ... را پوشش داده و با مسئولیت پذیری بسیار سعی در یاری رساندن به داوطلبان در انتخاب رشته مناسب و ترسیم  

نقشه راه درستی به آن ها هسند. مرکز مشاوره ایران تحصیل یکی از مراکزی است که با داشتن کادری کارآزموده همواره به  

  .به داوطلبانی است که قصد باال بردن شانس خود جهت پذیرفته شدن در بهترین دانشگاه های ایران را دارند دنبال کمک

چنانچه به دنبال آموزشگاه مشاوره تحصیلی معتبر و با سابقه هستید، قطعاً ایران تحصیل می تواند بهترین انتخاب برای شما  

تحصیل می توانید با بهره از مشاوره های تلفنی و آنالین بهترین راهنمایی ها را از باشد. با مراجعه به مرکز مشاوره ایران  

  .مشاوران متخصص این مجموعه دریافت کنید

ایران تحصیل، آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور همراه با نخبگان ایران در کنار شماست تا بهترین خدمات مشاوره ای را 

در دسترس بودن مشاوره آنالین، هر یک از متقاضیان می توانند در موارد زیر، برای ارائه دهد. خوشبختانه با توجه به 

  .استفاده از خدمات و دریافت راهنمایی های الزم با مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشند

  

 مشاوره تخصصی کنکور تجربی 

ت شده است، به همین جهت قبولی در این  از آنجا که رقابت در گروه آزمایشی علوم تجربی در سال های اخیر بسیار سخ 

 .رشته به ویژه رشته پزشکی، نیازمند تالش و برنامه ریزی اصولی و دقیق می باشد 

پاسخ به این   مشاوره تخصصی کنکور تجربی ویکی از خدماتی که در مشاوره کنکور ایران تحصیل صورت می گیرد، 

کرد؟ مشاوران ما در ایران تحصیل با برنامه ریری درست و  سوال است که برای قبول شدن در رشته پزشکی چه باید 

  .دقیق، مسیر شما را برای قبولی در یکی از رشته های تجربی یاری خواهند کرد 

  

 مشاوره تخصصی کنکور ریاضی 

غیر  قبولی در کنکور ریاضی نیز با چالش های مخصوص به خود همراه است. دانشگاه های آزاد و پیام نور و به عالوه 

انتفاعی با توجه به اینکه بدون کنکور داوطلبان را پذیرش می کنند، می توانند از سایر راه های دیگر در رشته های مورد  

عالقه خود ادامه تحصیل دهند. اما اگر همه چیز درباره کنکور ریاضی را بدانید، می توانید به راحتی در دانشگاه های 

  .تحصیل می توانند با بهترین خدمات مشاوره ای شما را در این امر یاری نمایند دولتی پذیرفته شوید. مشاوران ایران
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 مشاوره تخصصی کنکور انسانی 

قبولی در کنکور انسانی با توجه به مشاوره کنکور امکان پذیر است. از آنجا که تعداد دروس رشته علوم انسانی بسیار زیاد 

کنکور انسانی با استفاده از تجربه رتبه های برتر یک از روش هایی خواهد  ریزی هفتگی  می باشد، به همین دلیل برنامه

  .بود که می توانید با استفاده از آن بهترین رتبه را کسب کنید

ایران تحصیل آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور است که با بهره گیری از نخبگان ایران، برترین مشاوران کشور و اساتید 

ائه خدمات مشاوره حضوری و غیر حضوری در سراسر کشور می نماید. تیم مشاوران ایران  علمی کشور اقدام به ار

تحصیل آماده راهنمایی و ارائه خدمات مشاوره ای به شما عزیزان می باشد، تجربه آموزشی و اعتبار ایران تحصیل ضامن  

 .موفقیت شماست

زشی و محتوای کارآمد، نه تنها گام به گام همراه سایت ایران تحصیل در سال های اخیر، با فراهم آوردن مطالب آمو

داوطلبان کنکور سراسری بوده، بلکه دانش آموزان و دانشجویان مقاطع دیگر را نیز همراهی نموده است. دانش آموزان می  

  توانند سواالت خود را از طریق سه روش آنالین، تلفنی و حضوری با کارشناسان ما در میان بگذارند و مشاوره های

 .مناسبی را دریافت نمایند

غیر از این دانشجویان سایر مقاطع نیز مانند متقاضیان محترم کنکور سراسری برای رسیدن به نتیجه نیازمند برنامه ریزی 

و آشنایی با مسیر درست موفقیت هستند. به همین جهت یک جلسه مشاوره رایگان با تک رقمی ها برای این افراد نیز در  

عالوه بر این مشاوران ما تا آخرین مراحل یعنی انتخاب رشته و   .است تا از این موقعیت طالیی استفاده کنندنظر گرفته شده 

 .ثبت نام در دانشگاه ها نیز در کنار مراجعان گرامی هستند

  

 مشاوره و برنامه ریزی آنالین 

ندارند، مشاوره آنالین یک امکان عالی برای این  همانگونه که می دانید بسیاری از داوطلبان امکان مشاوره حضوری را 

دسته از افراد به حساب می آید. عالوه بر این، یک مزیت بزرگ مشاوره و برنامه ریزی آنالین در این است که افراد می 

توانند در تمامی ساعات شبانه روز و همه روزهای هفته از راهنمایی های مشاوران و متخصصان مربوطه استفاده 

عالوه بر این، داوطلبانی که در مناطق دور افتاده سکونت دارند و نمی توانند به شهرهای بزرگ مراجعه کنند،   .ندنمای

 .خدمات آنالین مشاوره ای ایران تحصیل برای آنها بهترین گزینه است

  

 مشاوره حضوری 

به صورت حضوری نیز برگزار می  با وجود همه مزیت های گفته شده برای مشاوره آنالین، برنامه ریزی رایگان کنکور

شود. بدین ترتیب افرادی که عالقه مند به مراجعه حضوری هستند، می توانند عالوه بر مشاوره در مورد برنامه ریزی 

کنکور، از مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دبیرستان نیز استفاده نمایند. البته این مورد در مشاوره آنالین و تماس تلفنی نیز 

 .یر استامکان پذ

یادآوری این نکته ضروری است که ظرفیت مشاوره حضوری و یا یک جلسه مشاوره رایگان با تک رقمی ها محدود می  

باشد. بر این اساس الزم است متقاضیان قبل از مراجعه درخواست خود را ثبت کرده و در مورد زمان و چگونگی آن اطالع 

 .یابند
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 تلفنی   مشاوره و برنامه ریزی رایگان کنکور

برای داوطلبانی که به دالیلب گوناگون امکان مشاوره حضوری ندارند، عالوه بر مشاوره آنالین، مشاوره تلفنی نیز در نظر 

گرفته شده است. بنابراین حتی کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند نیز می توانند از خدمات ایران تحصیل بهره ببرند. 

 .شب پاسخگوی همه عزیزان می باشد  12صبح تا  8 خطوط تلفن مرکز مشاوره از ساعت

[caption id="attachment_113090" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]معرفی آموزشگاه مشاوره کنکور

 اطالعیه 

حضوری، مجازی،  های روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه به منظور پذیرش دانشجو در دوره  ۱۴۰۱آزمون سراسری سال  

ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی پردیس خودگردان دانشگاه

  ۱۱تیر و شنبه  ۱۰تیر، جمعه  ۹پنجشنبه  تیر، ۸های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای چهارشنبه و همچنین رشته

 .شودبرگزار می ۱۴۰۱تیر سال 

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون کنکور 

 .منتشر شد ۱۴۰۱کارت کنکور سراسری 
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به همراه راهنمای شرکت در آزمون شامل جزئیات نحوه پاسخگویی به   ۱۴۰۱کارت شرکت در کنکور سراسری سال 

 .سواالت آزمون در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد

تیرماه  ۱۱تا  ۸نفر است که در روزهای  ۲۲۰هزار و   ۴۸۹یک میلیون و  ۱۴۰۱تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال 

درصد افزایش  ۹.۲نفر یعنی  ۱۶۶هزار و  ۱۲۱تعداد  ۱۴۰۰ت به سال کنند. این تعداد نسبدر کنکور شرکت می ۱۴۰۱

 .داشته است 

  

 .انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد تمدید شد

با بیان   به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس، علی رضا کریمیان مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

از اول تیر ماه آغاز شده بود و تا امروز ادامه داشت، گفت:   ارشد کارشناسی داوطلبان مجاز کنکور رشته انتخاب اینکه

توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش  تیرماه تمدید شد، داوطلبان می 6آزمون کارشناسی ارشد تا  مهلت انتخاب رشته

 .العه دقیق دفترچه راهنما اقدام به انتخاب رشته کنندو مط www.sanjesh.org آموزش کشور به نشانی

[caption id="attachment_113091" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]معرفی آموزشگاه مشاوره تحصیلی

 . بر روی لینک کلیک نمایید مشاوره کنکور تجربیبرای اطالع از چگونگی دریافت 

  

 خالصه مطالب

https://irantahsil.org/experimental-entrance-exam-counseling/
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نخبگان ایران پرداختیم. از آنجا که رقابت میان در این مقاله به معرفی آموزشگاه مشاوره تحصیلی کنکور همراه با 

های مناسب کنکور بسیار زیاد  ریزی های مشاوره تحصیلی کنکور در زمینه ارائه بهترین خدمات و برنامه آموزشگاه

است، باید توجه داشته باشید که آموزشگاهی را انتخاب کنید که در مسیر مشاوره تحصیلی با دلسوزی فراوان و همچنین  

 .روشن ساختن مسیر آینده تحصیلی و شغلی، چراغ راهتان باشد

کنند، اما مشاوره چندان مناسبی به  های هنگفتی را دریافت می های مشاوره تحصیلی کنکور هزینه  بسیاری از آموزشگاه

ترین مشاوره تحصیلی،  ها مواجه هستند، ارائه نمی دهند. از این رو برای دریافت به داوطلبانی که با دنیایی از ناشناخته

های مشاوره تحصیلی کنکور همراه با نخبگان ایران،   عنوان یکی از بهترین آموزشگاه مرکز مشاوره ایران تحصیل به

معتبرترین گزینه پیش روی شماست. چنانچه در زمینه انتخاب رشته و مشاوره تحصیلی نیاز به راهنمایی داشته باشید، 

  .موعه همواره آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشندمشاوران کاردان و کارآمد مج 

  

 .نمایید کلیکاف مقاله  دی برای دانلود پی
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