
 

 
 

همانگونه که می دانید در کنکور سراسری به هیج عنوان فرصت آزمون و خطا برای هیچ کس وجود ندارد و چنانچه بعد از  

یک سال تالش متوالی نتوانید به رشته و دانشگاه دلخواه خود برسید، امکان بازگشت به قبل و جبران خطاها وجود ندارد.  

زندگی می کنید، شاید تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که مسیر انتخاب رشته و دانشگاه را اگر در شهری مثل کرج 

واگذار کنید که متخصص مشاوره تحصیلی کنکور سراسری هستند و تمام عوامل موفقیت را می شناسند و    به فرد یا افرادی

 وره تحصیلی در کرج کیست؟ می توانند شما را به بهترین نحو راهنمایی کنند. اما بهترین مشا 

اگر برای موفقیت در کنکور قدم برداشته اید، بهتر است برای آزمون خود ریسک نکنید و سعی کنید حتماً از تجربیات 

مشاوران برتر کنکور بهره بگیرید تا بهترین نتیجه را برای خود رقم بزنید. از آنجا که ممکن است انتخاب بهترین مشاور 

بهترین مشاوره تحصیلی در کرج را به شما پیشنهاد می کنیم که البته    شما دشوار باشد، ما مراجعه به  تحصیلی تهران برای

  .باید این دسته از مشاوران ویژگی های یک مشاور خوب را داشته باشند

مشاوره    اگر در ذهنتان دنبال جوابی برای این سواالت هستید که بهترین مشاور تحصیلی در کرج کدام است؟ آدرس مرکز

تحصیلی کنکور در کرج کجاست ؟ شماره تماس مشاوره کنکور سراسری چند است ؟ برترین مرکز مشاوره تلفنی کنکور و  

انتخاب رشته در کرج کدام مرکز است؟ راه ارتباط با بهترین مشاوران کشور چگونه است؟، در ادامه به آن ها پاسخ خواهیم  

توسط دانش آموزان و داوطلبان کنکور استان تهران و شهرستان های آن مکررا پرسیده اینها سواالتی هستند که غالباً   داد.

می شود. چرا که این داوطلبان به دنبال بهترین مشاوره تحصیلی هستند تا از تجربیات و آگاهی های مشاور برای برنامه 

 .ریزی درسی و … بهره مند شوند

  

 معرفی بهترین مشاوره تحصیلی در کرج 
توجه به این امور به   ا، یادگیری آنان ، اهداف ، استعداد و همچنین هوش و دیدگاه متفاوتی دارند. بنابراین چنانچه بیهانسان

ای جز تلف کردن وقت و همچنین هدر رفتن انرژی و همچنین هزینه مراجعین انجام مشاوره و برنامه ریزی بپردازیم، نتیجه

کرج چه امتیازاتی دارد که سایر مراکز دیگر نخواهند داشت؟ به نکات مهم در   نخواهد داشت. بهترین مشاوره تحصیلی در

 .این زمینه توجه داشته باشید

اند موفقیت مطلوب را کسب نمایند. و به همین دلیل های گذشته نتوانستهشرایطی را تصور نمایید که در آن، داوطلبان در سال

دهد ، ابتدا کار کردن بر روی این احساس شکست و همچنین  صیلی انجام میاند. آنچه بهترین مشاوره تح دچار افسردگی شده

 .در گام بعدی توجه به اشتباهات داوطلب که صورت پذیرفته است و در این مرحله باید انجام دهد می باشد

به تنهایی از اگر از بهترین مرکز مشاوره تحصیلی استفاده ننماییم چه مشکالتی را خواهیم داشت؟ هنگامی که فردی خود 

باشد. حال اگر همین  و همچنین کمک مشاور می  در کرجعهده حل مشکالت برنمی آید، به دنبال بهترین مشاوره تحصیلی  

گردد. بدین معنا که او دچار یاس مشاور نتواند به او کمک نماید ، طبق اصل روانشناسی وی دچار درماندگی آموخته شده می 

 .و تالش امیدی نخواهد داشت خواهد داشت و هرگز به موفقیت  



 

 
 

 
 بهترین مشاور تحصیلی در کرج

 اطالعیه 

بهترین مشاوره تحصیلی، مشاوری است که برای تمامی مقاطع تحصیلی مشاوره دهد. برای مثال تنها در زمینه کنکور  

بتواند از این مشاوره  خواهد در کنکور کارشناسی ارشد یا دکتری شرکت کند هم کارشناسی فعالیت نکند، بلکه کسی که می

 .ها استفاده کند

  

  

 بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در کرج 
باشید، بهتر است از بهترین مرکز مشاوره تحصیلی کرج  زیرکانه و هوشمندانه عمل کنید. در هر مقطع تحصیلی که می 

، نخواهد توانست موفقیت را اذان استفاده نمایید. فراموش نکنید که وقت طالست هر داوطلبی که از این وقت استفاده نکند



 

 
 

بار در کل پایه تحصیلی خود شانس ورود به مدارس تیزهوشان و یا نمونه  آموز هستید؛ تنها یک خود نماید. اگر شما دانش

 .دولتی را خواهید داشت. بنابراین فرصتی برای کسب تجربه باقی نخواهد ماند

وره تحصیلی کرج به شما کمک خواهد نمود تا بتوانید در کنکور به  باشید، بهترین مرکز مشا اگر شما داوطلب کنکور می

شود  بهترین وجه عمل کنید و موفقیت خود را تضمین نمایید. استفاده از خدمات بهترین مشاوره تحصیلی در کرج موجب می

م در کرج باشید ، بهترین که با توجه به رتبه خود، در بهترین رشته پذیرفته شوید. چنانچه مایل به مشاوره انتخاب رشته نه

 .توانیم برای شما داشته باشیمانتخاب رشته را می

مشاوره تحصیلی حضوری تهران   برای برقراری ارتباط با متخصصین و مشاورین بهترین مرکز مشاوره تحصیلی کرج و

حصیلی در کرج کافی است با توانید ابتدا به صورت تلفنی به انجام وقت مشاوره بپردازید. برای داشتن بهترین مشاوره تمی

)تماس از استان تهران( از ساعات   9099075307)تماس از سراسر کشور( و  9099075307های های شماره تلفنشماره

 .شب تماس حاصل نمایید 1صبح الی  8

 
 بهترین مشاور تحصیلی 

 اطالعیه 



 

 
 

می     تمامی موارد مورد نیاز هر فرد در هر پایهخدمات بهترین مشاوره تحصیلی در کرج شامل تمامی مقاطع تحصیلی و 

 .باشد

  

  

 معرفی بهترین مشاوران کنکور در کرج 
آنچه بهترین مشاوران کنکور کرج به شما ارائه خواهند نمود، خدمات همه جانبه ای است که به شما در تمامی موارد کمک  

اره نمود. متخصصین بهترین مشاوره تحصیلی در  خواهد کرد. برای مثال می توان به مشاوره انتخاب رشته در کرج اش

کرج به شما کمک می نمایند تا در مرحله ابتدایی به انجام استعدادیابی و کشف رغبت شما بپردازند. آزمون های که در این  

 .روان شناسی می باشند  رابطه از داوطلبان گرفته می شود، آزمون های کامال معتبر

ر کرج به شما کمک می کند تا در هر رشته ای که مشغول به تحصیل می باشید، بتوانید یک مرکز مشاوره تحصیلی خوب د

بهترین و متخصص ترین فرد شو.ید. به عنوان مثال ، پذیرش در آزمون نظام مهندسی ، یکی از مواردی است که تمامی  

ره تحصیلی کرج به شما کمک می  مهندسان عزیز برای دریافت پروانه کسب بدان نیازمندند. به همین دلیل بهترین مشاو

 .نماید تا با بهترین رتبه در این آزمون موفق شوید

مرکز مشاوره در کرج، به صورت تلفنی و همچنین حضوری به تمامی داوطلبان برای موفقیت و دریافت نتیجه مطلوب  

 بهتریناست که بتوانید از خدمات  کمک می نماید. به همین دلیل تفاوتی ندارد که شما در کدام مرحله قرار دارید. مهم این

مشاوره تحصیلی در کرج استفاده نمایید. کاهش استرس و همچنبن برنامه ریزی درست را می توان از جمله اموری دانست  

 .که در این مراکز بدان خواهند پرداخت

  

 .بر روی لینک کلیک کنید انتخاب رشته مجازی برای اطالع از نحوه ورود به سامانه

  

  

 ویژگی هایی دارد؟ یک مشاور تحصیلی خوب چه 
یکی از شاخص ترین ویژگی مشاور تحصیلی خوب، بروز بودن اطالعات و دانش اوست. مشاور تحصیلی باید در تمام 

امور مربوط به آزمون و دانشگاه اطالعات درست و دقیقی داشته باشد تا با جلوگیری از دادن اطالعات اشتباه به داوطلب،  

مشاور تحصیلی باید ارتباط اجتماعی خوبی داشته باشد و تا جایی که می تواند دلسوز  باعث گمراهی و سردرگمی وی نشود.  

 .داوطلبان باشد تا داوطلبان با وی احساس راحتی کنند و بتوانند ارتباط مناسبی برقرار کنند

https://irantahsil.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/


 

 
 

ای قبل باشد  یکی از ویژیگی های بهترین مشاور تحصیلی کرج این استن که باید خودش جزو رتبه های برتر کنکور سال ه

و در بهترین رشته ها و دانشگاه ها تحصیل کرده باشد. مشاوری که خودش مسیر پر پیچ و خم کنکور سراسری را طی  

کرده است و با مسیر این راه به خوبی آشناست، به طور دقیق و مناسب می داند که فاکتورهای دستیابی به موفقیت چیست و  

  .باید رعایت شود تا نتیجه مثبت را به دست آورد در برنامه ریزی برای آزمون چه اصولی

بهترین مشاور تحصیلی کرج باید تجربیات بسیاری از افراد داوطلب سال های گذشته داشته باشد و در کارنامه کاری خود  

 .حداقل چند رتبه برتر با کمک های وی به موفقیت دست یافته باشند

عالوه بر این که در برنامه ریزی کنکور سراسری و ارائه دادن بهترین روش مشاور تحصیلی کنکور باید آینده نگر بوده و 

های مطالعاتی به شما کمک می کند و هر روز به طور مرتب پیگیر مطالعه دروستان باشد، باید در ذهن خود نسبت به آینده  

شنا سازد تا در هنگام موعد انتخاب تان نیز برنامه ریزی کرده باشد و به مرور شما را با رشته ها و دانشگاه های مختلف آ

 .رشته، بهترین تصمیم را بگیرید

 
 مشاوره تحصیلی در کرج 

 اطالعیه 



 

 
 

مشاور تحصیلی باید از اول مسیر تحصیل تا پایان تحصیل کنار شما باشد و اخبار روز را در اختیارتان قرار دهد و شما  

 .کنیدبتوانید تمام مسیر را با مشاور تحصیلی مد نظرتان طی 

  

  

 مزایای بهترین مشاور تحصیلی در کرج 
صرفه جویی در وقت و زمان: شما داوطلب گرامی با مشاوره تلفنی در وقت خود صرفه جویی می کنید و لزومی   •

 .ندارد که به مدت چند روز منتظر رسیدن نوبت خود باشید و در نتیجه وقت و زمان بیشتری دارید تا درس بخوانید
صرفه بودن: مهم ترین ویژگی مثبت مشاوره تحصیلی کرج در کمتر بودن هزینه آن نسبت به مشاوره  مقرون به  •

 .حضوری است که صرفه جویی در هزینه ها شامل هزینه رفت و آمد و هم در هزینه مشاوره می شود
رسی حضوری به  ارتباط گیری با بهترین مشاوران: با توجه به این که همه داوطلبان کنکور امکان و شرایط دست •

بهترین مشاوران تحصیلی را ندارند، بنابراین مشاوره تلفنی گزینه مناسبی است تا از این طریق توازن برقرار شود  

  .و همه افراد بتوانند از مشاوران برتر کشور استفاده کنند
ا در هر زمان که  دسترسی آسان: مشاوران تحصیلی تمامی روزها حتی ایام تعطیل آماده ارائه خدمات هستند و شم •

 .نیاز به مشاوره داشته باشید، کافی است با یک تماس با مشاور خصوصی کنکور خود ارتباط برقرار نمایید

  

 بهترین مشاوره تحصیلی در ایران تحصیل 

آن دسته از داوطلبانی که می خواهند در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایند. باید از بهترین و جدید ترین منابع استفاده نمایند.  

کرج به راحتی قابل دستیابی می باشد. همچنین ارائه بهترین مشاوره تحصیلی در امری که با توجه به برقراری ارتباط با 

از جمله مواردی دانست که به شما کمک می نماید تا به راحتی به موفقیت در رشته خود  نمونه سواالت را نیز ، می توان 

 .فکر نمایید

اگر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد و یا دکتری می باشید، می توانید با کمک بهترین مشاوره تحصیلی در کرج ایران 

شرایط ورود به صورت بدون کنکور آگاه گردید. به   تحصیل ، به بهترین وجه از منابع ، تعداد سواالت ، مصاحبه و همچنین

همین دلیل ما کلیه متخصصین ایران تحصیل را بهترین مرکز مشاوره تحصیلی کرج می دانیم زیرا هر یک از داوطلبان می 

 .توانند به راحتی در آزمون های مذکور پذیرفته شوند

ه تحصیلی در کرج ایران تحصیل، کافی است با شماره های  برای کسب اطالعات بیشتر و برقراری ارتباط با بهترین مشاور

مندرج در سایت تماس حاصل نمایید. تمامی آنچه داوطلبان برای قبولی بدان نیازمندند، با استفاده از بهترین مرکز مشاوره 

و در هر  تحصیلی کرج می باشد. کافی است با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید متخصصین ما همه روزه 

 .ساعت از شبانه روز حتی ایام تعطیل به شما ارائه خدمات خواهند نمود 



 

 
 

 
 ویژگی های بهترین مشاوره تحصیلی 

  

 جدیدترین اخبار مشاوره تحصیلی 

 1402 –  1401مشاوره انتخاب رشته نهم به دهم 

انتخاب رشته کنند. در انتخاب  امتحانات پایانی خرداد ماهاتمام  دانش آموزان پایه نهم برای ورود به مقطع دهم بایستی پس از

تاثیر گذار است. برای   عالقه و نظر دانش آموز و…  آزمون مشاوره ای همگام، سال متوسطه اول،   3نمرات  رشته پایه دهم، 

به   سامانه پادا که از سوی آموزش و پرورش مشخص می شود، به  زمان مقرر انجام این امر، باید در

 .مراجعه کرده و اقدامات الزم را به انجام برسانید pada.medu.ir نشانی

 طرح پیشگیری از افت تحصیلی با ارائه مشاوره تحصیلی در دانشگاه ها اجرا می شود 

مراکز مشاوره بعد از دوره کرونا گفت:   به دانشجویان دکتر ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل مراجعات

  ها وجود داشته، باعث شده، تنش درون خانواده ای که در به دو سال حضور دانشجویان در خانه و مسائل حل نشدهبا توجه 



 

 
 

ها و فشارهای روانی به   خانواده افزایش یابد و اکنون با بار روانی حل نشده، استرس ها و تعارضات دانشجویان در درون

 .مراکز مشاوره مراجعه کنند

  

 اطالعیه 

های مشاوره تحصیلی، از مشاوره آنالین از سراسر ایران بهره ببرید. اما انتخاب بهترین مشاور توانید به کمک سایت می شما 

 .مسئله مهمی است که باید در انتخاب آن دقت کافی داشته باشید تحصیلی

  

  

 خالصه مطالب

سوال که بهترین مشاور تحصیلی در کرج کدام  در این مقاله به بررسی بهترین مشاور تحصیلی در کرج پرداختیم و به این

است، ویژگی های مشاور تحصیلی خوب چیست و چه مزایایی نسبت به سایر مراکز مشاوره تحصیلی دارد، پاسخ دادیم. 

فراموش نکنید که مسیر انتخاب رشته و دانشگاه مناسب، مسیری است که اگر به تنهایی و بدون بهره گیری از راهنمایی 

آن را طی کنید، دچار مشکل خواهید شد. بنابراین باید مشاورانی در کنار شما باشند تا به طور مرتب، برنامه بخواهید 

  .تحصیلی شما را کنترل کنند تا دچار سردرگمی نشوید

مرکز مشاوره ایران تحصیل، به عنوان بهترین مشاوره تحصیلی در کرج، با داشتن کادری مجرب و با دانش و اطالعات به  

وز، همواره در پی ارائه دقیق ترین و اصولی ترین مشاوره به شما داوطلبان عزیز هستند. چنانچه در خصوص تمامی ر

مراحل از برنامه ریزی تحصیلی تا انتخاب رشته و دانشگاه سوالی داشته باشید، می توانید با مشاوران ما تماس حاصل 

  .نمایید

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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