
 

 
 

 تحصیل ایران | 1401 هنر کنکور مشاوره

اند. متأسفانه دید  شاید بتوان گفت داوطلبان گروه هنر کمی مورد بی مهری مشاوران و یا مؤسسات قرار گرفته

عموم مردم در رابطه با کنکور هنر، بسیار دید متفاوتی با سایر رشته ها است. با توجه به تعداد داوطلبان کمی که 

از  هنر مشاوره کنکور .این رشته قرار داده شده است این گروه دارند، مشاوره و برنامه ریزی کمتری نیز برای

جمله خدماتی است که مشاوران ما مایلند برای کمک به داوطلبان این گروه آزمایشی داشته باشند. برعکس دید 

مشاوره کنکور .عموم مردم، کنکور هنر با توجه به نامشخص بودن منابع آن برای داوطلبان کمی سخت خواهد بود

و استعداد خود بهترین گزینه ها را در زمان انتخاب رشته  کند تا با توجه به عالیق هنر به کلیه داوطلبان کمک می

 .برگزینند

امکان استفاده از مشاوره کنکور هنر برای کلیه داوطلبان وجود دارد و هیچ گونه محدودیتی برای تعداد تماس و یا 

که حتما  انجام مشاوره تحصیلی تلفنی نیست. اگر شما هم می خواهید که در کنکور هنر شرکت کنید، بهتر است

از یک مشاور خوب کمک بگیرید. زیرا، شما می تونید با داشتن یک مشاور خوب، شانس قبولی خود را در کنکور 

 .هنر افزایش دهید

مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل با برگزاری آزمون های دوره ای آنالین و ارائه گزارش نموداری 

د. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما و شرکت در این پیشرفت، قبولی شما داوطلبان را تضمین می کنن

 .بر روی لینک کلیک نمایید آزمون ها کافی است
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 چرا باید در کنکور هنر از مشاور کمک بگیریم؟

ممکن است سوال بپرسید که چرا باید در کنکور هنر از یک مشاور کمک بگریم؟ شما عزیزان برای کسب نمره 

قبولی در کنکور هنر، بهتر است که از یک مشاور خوب و با تجربه، کمک بگیرید. زیرا، کنکور هنر منبع مشخصی 

عالوه بر این، روش  .ن آزمون آشنا شویدندارد و یک مشاور خوب به شما کمک می کند تا با همه منابع معتبر ای

های دیگر است و مشاور به شما کمک می کند تا نحوه مطالعه کمی متفاوت با سایر گروه کنکور هنر، مطالعه در

همچنین، با توجه به کم بودن ظرفیت رشته های این گروه، مطالعه زیاد و دقیق در زمان از  .درست را بیاموزید

  .مشاور به شما آموزش می دهد جمله ضروریاتی است که

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمنابع کنکور هنر برای اطالع از

https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/
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دی هستید که عالوه بر رشته اصلی خود همزمان در کنکور هنر شرکت کرده اید، نیاز به اگر شما نیز از جمله افرا

یاری خواهد کرد. اما، شما عزیزان برای دریافت یک  شما برنامه ریزی ویژه ای دارید که مشاور در این زمینه نیز به

  .ا عزیزان بیان خواهیم کردمشاوره خوب، باید شرایطی را دارا باشید که در ادامه تمامی آن ها را برای شم

  

  

 

  



 

 
 

  

 شرایط دریافت مشاوره کنکور هنر

اگر به  اولین و مهمترین شرط ما برای ارائه مشاوره، میل و تالش درونی داوطلب برای قبولی در کنکور هنر است.

خواسته دیگران می خواهید به اجبار درس بخوانید و رغبتی ندارید، حتی با پرداخت هزینه هم، ما نمی توانیم به 

کنند و برای رسیدن به هدف شما خدمات الزم را ارائه دهیم. زیرا، داوطلبان زیادی هستند که عمیقا مطالعه می

اگر شما شرط الزم را برای مشاوره تلفنی کنکور هنر  .خواهیم دادخود برنامه دارند و اولویت را ما به این افراد 

 ۱۲صبح تا  ۸دارید، ما روش های مختلفی را برای ارائه خدمات مشاوره ای در نظر گرفته ایم. مرکز مشاوره ما از 

لبان عزیز شب آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد. ما هیچ گونه محدودیتی در ارائه خدمات تلفنی به داوط

 .قرار نداده ایم به همین دلیل می توانید چندین و چند بار از مشاوره ما بهره مند شود

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدمشاوره تحصیلی تلفنی برای دریافت

  

  

نوع دیگر مشاوره صورت گرفته برای داوطلبان عزیز به صورت حضوری می باشد، برخی از افراد مشاوره حضوری 

را نسبت به مشاوره تلفنی، ترجیح می دهند. به همین منظور با رزرو نوبت در زمان تعیین شده، می توانند به 

هدف ما در  .در ارتباط باشند ایران تحصیل حضوری با مشاوران تحصیلی و یا رتبه های برتر رشته هنر صورت

مرکز مشاوره ایران تحصیل برای ارائه خدمات مشاوره کنکور هنر این است که هر یک از داوطلبان در هر شرایطی 

 .دمات الزم بهره مند شوندبتوانند از خ

  

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C/
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  گام طالیی برای رسیدن به موفقیت و قبولی در کنکور هنر 12

گام طالیی موفقیت را بدانید و  12رسیدن به موفقیت، نیازمند تالش گام به گام و مستمر می باشد. اگر بتوانید 

به آن عمل کنید، به راحتی می توانید مسیر موفقیت را طی کرده و در نهایت در زمان کنکور رتبه دلخواه خود را 

  :گام، شامل موارد زیر می باشند 12کسب کنید. این 

  

 هدف گذاری .1

بهتر است قبل از شرکت در کنکور ابتدا انتخاب رشته کنید. شاید کمی تعجب کنید چرا که ما در مشاوره کنکور 

هنر این مرحله را بعد از انتشار کارنامه و دریافت آن توسط داوطلب قرار می دادیم. اما منظور ما در این موقعیت 

آیا می دانید برای رسیدن به رشته مورد نظرتان چه  این است که آیا رشته مورد هدف خود را تعیین نموده اید؟

رتبه ای را باید کسب کنید؟ درصد های شما در هر یک از دروس باید چگونه باشد؟ پاسخ به تمام این سواالت در 

واقع همان مسیری است که شما باید طی کنید. در این مسیر، بهتر است که ابتدا با رشته های هنر آشنا شده و 

  .ذاری کنیدسپس هدف گ

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک راست کنیدارترین رشته های کنکور هنرپرطرفد برای آشنایی با

  

  

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/


 

 
 

 منابع کنکور هنر را به درستی بشناسید .2

های آزمایشی نیست. بنابراین بسیار مهم است که شما بتوانید بهترین منابع منابع کنکور هنر همانند سایر گروه

هایی در معرفی  زش کشور در طراحی سواالت جابه جاییکنکور هنر را بشناسید. گاهی حتی سازمان سنجش و آمو

منابع دارد. بنابراین این موضوع ضرورت دریافت مشاوره کنکور هنر را به داوطلبان می رساند. پس از دریافت 

مشاوره در رابطه با منابع کنکور هنر آنچه بسیار ضروری به نظر می رسد نحوه مطالعه و برنامه ریزی شما برای 

 .واهد بودقبولی خ

  

 

  



 

 
 

  

 برنامه ریزی دقیق و درستی داشته باشید .3

برنامه ریزی پایه و اساس قبولی شما را تعیین می کند. یکی از مشکالتی که داوطلبان کنکور هنر با منابع مطالعاتی 

خود دارند این است که تعداد این منابع زیاد می باشد و به همین دلیل نحوه برنامه ریزی برای آن ها سخت خواهد 

شود که از دروس عمومی غافل شوند و یا برعکس مدت زمان بیشتری را برای مطالعه بود. همین مسئله باعث می

شود که نتوانند رتبه دلخواه خود را  زی باعث میدروس عمومی قرار دهند که در هر دو مورد آن، نحوه برنامه ری

کسب کنند. مشاوران ما در ایران تحصیل برنامه ای را متناسب با شرایط هر فرد طراحی کرده و از طریق آن افراد 

  .می توانند هم به اندازه درس بخوانند و هم استراحت و تفریح داشته باشند

می ایران تحصیل پس از ارائه برنامه ای مناسب، به صورت مشاوران ما در سامانه مشاوره کنکور آکاد

ساعته داوطلبان را پشتیبانی کرده و قبولی آن ها را در کنکور تضمین می نمایند. برای ثبت نام در  24

 .بر روی لینک کلیک نمایند سامانه، کافی است تا

 

  

 اصول مطالعه صحیح را به کمک مشاوره کنکور هنر بشناسید .4

دهیم که قبولی در کنکور تنها بستگی این موضوع را به تمام داوطلبان تذکر می مشاوره کنکور هنر ما همیشه در

به مطالعه ندارد. گاهی اوقات مهم ترین اقدام برای قبولی این است که بر تغییر روش های نادرست مطالعه تسلط 

زم را داشته باشید. نحوه مطالعه، نقش بسیار مهمی در قبولی شما خواهد داشت. یک مطالعه اصولی و درست، ال

https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/


 

 
 

تالش بر متمرکز شدن بر نکات اصلی کتاب خواهد داشت و توانایی شناخت مهمترین نکات برنامه ریزی درسی 

  .ا مطالعه نماییدمی باشد. برای آشنایی با این روش های نادرست، می توانید مقاله زیر ر

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدهای نادرست مطالعه وشر برای مطالعه مقاله

  

  

 از دروس عمومی غافل نشوید .5

همان طور که ذکر شد، یکی از اشتباهات داوطلبان این است که تصور می کنند تنها دروس تخصصی مهم است و 

ایم که برخی ها مشاوره، شاهد این موضوع بودهنیازی نیست بر روی دروس عمومی متمرکز بشوند. ما در طی سال

شتباه نتوانسته اند رتبه خوبی را کسب از داوطلبان با وجود درصدهای باال در دروس تخصصی، به دلیل همین ا

اند. بنابراین، با داشتن یک کنند. آن ها یک سال تحصیلی عقب افتاده اند و از رشته مورد عالقه خود دور شده

  .برنامه ریزی خوب، در کنار دروس تخصصی، دروس عمومی را نیز مطالعه نمایید

  

 خالصه نویسی را فراموش نکنید .6

شد دروس تخصصی هنر، زیاد می باشند به همین دلیل یکی از مشکالتی که داوطلبان به  همان طور که ذکر

هنگام مطالعه دارند این است که باید تمام دروس را به خوبی مطالعه کنند و همچنین مرور خوب و مناسبی داشته 

معرفی کنیم، همین  باشند. یکی از مهم ترین گام های موفقیت و قبولی در کنکور هنر که می توانیم به شما

های خوب خالصه نویسی را در برنامه خود از قرار دهید. یکی از روش خالصه نویسی است. لذا، شما عزیزان باید

تواند به شما در زمینه خالصه نویسی کمک کند، این است که خالصه هایتان به زبان خودتان نوشته مطالعه که می

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87/


 

 
 

تر مطالب درسی را به خاطر ادگیری دروس به هنگام مرور نیز شما راحتشود عالوه بر یشود. این موضوع باعث می

 .بیاورید

  

 اصول تست زنی را از مشاوره کنکور هنر یاد بگیرید .7

مهم ترین کار شما این است که تست زنی را به صورت درست و اصولی یاد بگیرید. برخی از دروس تخصصی 

ل، یادگیری روش های تست زنی سریع، از جمله مواردی مهم برای کنکور هنر محاسباتی می باشند. به همین دلی

شوند. تست زنی عالوه بر اینکه موجب می شود تا مطالب در ذهن شما به خوبی تثبیت شوند،  شما محسوب می

 .به شما کمک می کند تا شما بتوانید به بهترین وجه به سواالت کنکور پاسخ دهید

  

  



 

 
 

 

  

  

 اطالع از بودجه بندی کنکور هنر .8

صورتی که از بودجه بندی دروس هنر اطالع داشته باشید، می توانید گام مهمی را در رابطه با قبولی خود در  در

کنکور، بردارید. با این کار اوال در زمان خود صرفه جویی نموده اید و ثانیا در برنامه ریزی خود تمرکز بیشتری را 

نظر داشته باشید که ضرایب هر یک از دروس برای زیر  برای مباحث مهم اختصاص داده اید. این نکته مهم را در

 .گروه های مختلف، متفاوت می باشد و طراحان سوال همیشه توجه ویژه ای به برخی مباحث دارند

  



 

 
 

 کارنامه داوطلبان سال های گذشته را بررسی کنید .9

گویند که مسلم ها میبرخی از آنکنیم، زمانی که ما در مشاوره کنکور هنر این موضوع را با داوطلبان مطرح می

است برای قبولی و کسب یک رتبه خوب ما باید درصد های مناسبی داشته باشیم. اما، زمانی که شما درصدهای 

فرد قبول شده را مشاهده کنید، این درصد ها می تواند به عنوان یک الگو برای شما باشند. به همین دلیل، تالش 

 .فاصله با این فرد برسانید و گاهاً از آن پیشی بگیریدمی کنید تا خود را به حداقل 

  

 سواالت کنکور هنر را به کمک مشاور تحلیل کنید .10

به هنگام مراجعه به مشاور کنکور هنر، حتماً به خاطر داشته باشید که بانک سواالت کنکور هنر را از او دریافت 

درس آشنا شوید. حقیقت این است که هر چقدر شما  نمایید. مطالعه بانک سواالت کمک می کند تا با نکات هر

بهترین منبع تستی را انتخاب کنید، اما باز هم ممکن است طراحان سوال کنکور تغییراتی در نحوه طرح سواالت 

داشته باشند. به همین دلیل، ممکن است که شما در زمان کنکور و با دیدن سواالت، دچار استرس شوید و همین 

 .د شما بسیار تاثیرگذار شودمسئله بر عملکر

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدبانک سواالت کنکور هنر برای مشاهده

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1/


 

 
 

 جمع بندی و مرور .11

گاهی نحوه نوشتار یک درس برای شما ممکن است سخت باشد و به همین دلیل به خوبی متوجه مسئله نشوید. 

در این شرایط بهترین توصیه این است که مطلب مورد نظر را به زبان خود بنویسید. حاشیه نویسی در اطراف 

وجب تثبیت مطلب در ذهن شما شود، به کتاب، باال و پایین کتاب و یا چپ و راست آن می تواند عالوه بر اینکه م

 .هنگام مرور یکی از مواردی است که سرعت و عملکرد شما را بسیار باال می برد

  

  

 

  



 

 
 

  

 آمادگی برای کنکور .12

مسیری را طی کنید و فردی، انتهای مسیر را به شما نشان دهد  آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که بخواهید

که شما با دیدن مسافت آن، تصور کنید این کار بسیار سخت خواهد بود. اما زمانی که با آرامش و گام به گام پیش 

افتد. ق میاین مسئله دقیقا در کنکور نیز اتفا .می روید به راحتی می توانید به نقطه مورد نظر و انتهای آن برسید

ممکن است شما با دیدن فردی که رتبه خوبی دریافت کرده است، تصور کنید که فاصله شما با او بسیار زیاد است 

و نمی توانید به راحتی شما نیز به این رتبه دست یابید. اما اگر بتوانید از مشاوره کنکور هنر به خوبی بهره مند 

 .که مدنظر خود دارید جامعه عمل بپوشانید ایشوید، حتماً خواهید توانست به آن رشته

در تمامی موارد ذکر شده شما را یاری کرده و به  VIP مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل با مشاوره

ساعته داوطلبان را پشتیبانی کرده و قبولی آن ها را در کنکور تضمین می کنند. برای  24صورت 

  .ینک زیر کلیک کنیدکافی است تا بر روی ل VIP دریافت مشاوره

 

  

 مشاوره کنکور هنر شامل چه خدماتی است؟

یک مشاور خوب و با تجربه و دانش، به شما عزیزان خدمات زیادی ارائه می دهد که برخی از آن ها را در ابتدا 

ائه می دهد که برخی مقاله بیان کردیم. اما، عالوه بر آن ها، یک مشاور خوب، خدمات دیگری نیز به شما عزیزان ار

  :از بهترین این خدمات، شامل موارد زیر می باشند

https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/


 

 
 

  

 ارائه جزوه های مفید و مختصر

داشتن یک جزوه خوب که بتواند معرف نکات مهم درس باشد، برای کسب یک رتبه خوب بسیار کمک کننده 

رادی نوشته شده است که در سال خواهد بود. جزوه هایی که در مرکز مشاوره ایران تحصیل ارائه می شود توسط اف

های گذشته موفق به کسب رتبه و یا پذیرش در رشته مورد نظر شما شده اند. جزوه ها، در کنار منابع مطالعاتی 

 .شما می تواند موفقیت تان را تضمین کند

  

 آموزش نحوه صحیح مطالعه

رد می باشد. ما برای نحوه مطالعه، ابتدا همان گونه که ذکر گردید، مطالعه صحیح داوطلبان یکی از مهم ترین موا

از داوطلبان می خواهیم تا شرح حالی از نحوه مطالعه خود را ارائه دهند. پس از آن، به بررسی مشکالت مطالعاتی 

 .کنیم تا اصول صحیح را جایگزین کنندآن ها می پردازیم و سپس به آموزش نحوه صحیح مطالعه آن ها کمک می

  



 

 
 

 

  

  

 ارائه مشاوره کنکور هنر رایگان

کنند و جزو مراجعین مرکز ما هستند، برخی از خدمات  ما برای آن دسته از داوطلبانی که به مرکز ما مراجعه می

ن ارائه نمونه برنامه ریزی های مشاوره ای و مطالعاتی دهیم. عالوه بر ای خود را به صورت رایگان به آن ها ارائه می

 .جمله خدمات مرکز ما خواهد بود

  



 

 
 

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمشاوره تحصیلی رایگان برای دریافت

  

  

 مشاوره انتخاب رشته کنکور هنر

خدمات متنوع و مختلفی را به داوطلبان و دانش آموزان در تمامی رشته ها و گروه های  ایران تحصیل سایت

تخاب رشته دارند، ما مشاوره با توجه به سواالت مختلفی که داوطلبان در رابطه با ان .آزمایشی مختلف ارائه می دهد

مشاوره کنکور هنر شامل  .کنکور هنر را به صورت تلفنی و حضوری در اختیار داوطلبان متقاضی قرار داده ایم

مباحثی همچون مطالعه اصولی و درست با توجه به دروس مختلف، اطالع از مباحث مهم در تمامی دروس و 

لذا کلیه داوطلبان می توانند با توجه به  .ی انتخابی شما می شودهمچنین ضرایب دروس با توجه به زیر گروه ها

مشاوران ایران تحصیل همه روزه و در هر .سواالت خود، در زمینه های مختلف ، اطالعات الزم را کسب نمایند

  .ساعت از شبانه روز که شما مایل باشید، آماده ارائه خدمات به شما داوطلبان عزیز می باشند

  

  

 ن اخبار پیرامون کنکور هنرجدیدتری

  

درصد از  ۱۱درصدی شرکت کنندگان گروه تجربی در کنکور امسال/ داوطلبان هنر تنها  ۳۸سهم 

 هاجمعیت کنکوری

 تیر یازدهم تا هشتم از که کرد خواهند شرکت ۱۴۰۱ سراسری کنکور در داوطلب ۲۲۰ و هزار ۴۸۹یک میلیون و 

 .نفر افزایش داوطلب داشته ایم ۱۶۶هزار و  ۱۲۱ گذشته سال به نسبت و شود می برگزار

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

  

 ۱۴۰۱های هنر و علوم ورزشی در کنکور  جزئیات آزمون عملی برای رشته

 در تیرماه ۱۱ و ۱۰ ،۹ ،۸ روزهای در سراسری کنکور آزمایشی هایگروه از یک هر اختصاصی و عمومی آزمون

 .شد خواهد برگزار کشور مختلف بخش و شهرستان ۴۱۷

  

 ۱۴۰۱بع کنکور کارشناسی ارشد هنر و کنکور دکتری هنر منا

 قدم اولین شوند، انتخاب درستی به اگر ۱۴۰۱ هنر دکتری کنکور منابع و ۱۴۰۱ هنر ارشد کارشناسی کنکور منابع

 .است ها دانشگاه در قبولی سوی به حرکت مسیر در صحیح

  



 

 
 

 

https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/


 

 
 

 خالصه مطلب

آشنا کنیم.  مشاوره کنکور هنر ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با خدمات

به یاد داشته باشید که مهم ترین اصل در قبولی کنکور هنر، داشتن انگیزه و پشتکار خود شما است. پس از آن، 

خود را در این کنکور افزایش دهید. البته، به یاد می توانید با داشتن یک مشاور با تجربه و ماهر، شانس قبولی 

داشته باشید که تمامی مشاوران نمی توانند به شما در این زمینه کمک کنند. بلکه، مشاورانی که چندین سال 

سابقه دارند و دانش کافی برای انجام این کار را دارند می توانند به شما عزیزان کمک کنند. لذا، می توانید با 

ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار کنید و بدون هیچ شکی در این زمینه موفق شوید. برای برقراری ارتباط  مشاوران

کافی است تا با ما تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن به شما عزیزان 

  .کمک خواهند کرد

  

 . کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/مشاوره-کنکور-هنر-1401.pdf

