
 

 
 

همواره از مواردی است که ذهن داوطلبان و دانش آموزان هدف دار و  برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور نحوه اطالع از

می کنند که روش  آن ها مدام با خود فکر .افرادی که آرزوی رتبه برتر شدن را در سر می پرورانند، به خود مشغول می کند

های برتر کنکور چگونه است و یا جدول برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور چه ویژگی هایی دارد؟ آیا  ریزی رتبه برنامه

جدول برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور با توجه به اصول و قواعد خاصی تدوین می شود؟ در پاسخ به این سواالت باید 

  .رای برنامه های اصولی هستند و در زمان طراحی برنامه مخصوص خود، نکاتی را رعایت می کنندبگوییم که افراد برتر دا

اگر شما هم جزو افرادی هستید که می خواهید برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور را برای خود طراحی کنید، بهتر است که 

شوید. الزم به ذکر است بدانید که برنامه ریزی رتبه های  باید با تمام نکات و اصول برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور آشنا

برتر کنکور توسط مشاوران حرفه ای طراحی میشود. یکی از دالیل کسب رتبه عالی در کنکور برنامه ریزی رتبه های برتر 

هه اخیر جز رتبه های کنکور می باشد. مشاوران ما نیز با ارائه بهترین برنامه ها، سبب شده اند تا افراد زیادی در طی چند د

برتر کنکور سراسری محسوب شوند. برای طراحی برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور پیشنهاد می کنیم تا پایان مقاله با ما 

 .همراه باشید

مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل، با رعایت اصول و نکات مهم، بهترین برنامه ها را به شما داوطلبان عزیز ارائه داده 

بر روی لینک زیر کلیک کرده و وارد  قبولی شما را تضمین می کنند. برای دریافت برنامه های اصولی مشاوران ما، و

 . سامانه شوید

 

  

  تفاوت برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور با دیگران در چیست؟

نفرات برتر کنکور، سال کنکور رو فرصت آزمون و خطا نمی دانند و سعی می کنند از ابتدا با یک برنامه اصولی و صحیح 

جلو بروند تا هم به موقع درس های خود را تمام کنند و هم فرصت کافی برای مرور داشته باشند. نفرات برتر کنکور استراحت 
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ولی نه تفریحات قبل، حتی رژیم غذایی صحیح و متناسب با کنکور دارند چون متوجه  دارند ولی نه زیاده از حد، تفریح دارند

 .هستند که این عادات اشتباه دیر یا زود به آن ها ضربه وارد می کند

باید عرض کنیم که برنامه ریزی کنکور صحیح ویژگی هایی دارد که هر داوطلب باید پیش از برداشتن قدم اول برای مطالعه 

ویژگی هایی که شاید در نگاه اول ساده و پیش پا افتاده به نظر برسند. اما توجه به آن ها می تواند  .توجه داشته باشد به آن ها

برنامه  در ادامه ویژگی های آینده و سرنوشت شما را به کلی تغییر دهد. اگر احتماالً شما هم به دنبال رتبه برتر شدن هستید،

خود را بر طبق آن ها انجام  دمتتان عرض می کنیم تا بتوانید برنامه ریزی کنکور روزانهرا خ ریزی رتبه های برتر کنکور

 .دهید

  

  ویژگی های برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور

از دیدگاه رتبه برترهای کنکور، یک برنامه ریزی جامع و صحیح باید ویژگی هایی از جمله اختصاص زمان مناسب برای 

 .مطالعه دروس، قابلیت عملی شدن برای داوطلب، حفظ تناسب بین ساعات مطالعه دروس عمومی و اختصاصی را دارا باشد

می تواند نقشی بسیار مؤثر در کسب رتبه عالی و در نهایت قبولی و  دقت داشته باشید که رعایت همین موارد ساده اما مهم

پس همواره برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور را سر لوحه کار خود قرار  .پذیرش شما در دانشگاهی سطح باال داشته باشد

با توجه به ویژگی های ذکر  دهید تا بتوانید به موفقیت دست پیدا کنید. از سوی دیگر برنامه ریزی را برای آزمون سراسری

الزم به ذکر است تا بدانید که برنامه ریزی رتبه  .شده برای برنامه ریزی برترین های آزمون ورودی دانشگاه ها انجام دهید

در اینجا به دلیل اهمیت  .های برتر کنکور برای مطالعه دروس در سه دسته بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت قرار می گیرد

ریزی هفتگی برای کنکوری ها نکاتی را در این رابطه خدمتتان عرض می کنیم و مراحل انجام این برنامه را برایتان  برنامه

 .توضیح می دهیم

  



 

 
 

  

  

  

 انتخاب بهترین زمان برای مطالعه

در قدم اول و برای تنظیم جدول برنامه ریزی هفتگی کنکور باید میزان ساعات مطالعه و همین طور بهترین زمان برای 

 .کنکور را دقیقاً تنظیم کنید. در صورتی که به داشتن مطالعه زیاد در روز عادت ندارید برنامه خود را سبک بگیریدمطالعه 

در غیر اینصورت، بعد از گذشت یک تا دو هفته کم می آورید. به قولی رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. پس همواره 

نایی جسمی و روحی خود باال ببرید. برای کسب اطالع بیشتر در رابطه با سعی کنید تالش و کوشش های خود را بر طبق توا

 .بهترین زمان برای مطالعه کنکور و برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور می توانید در ادامه با ما همراه باشید

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدبهترین ساعت مطالعه کنکور برای مطالعه مقاله
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 بررسی دروس عمومی و اختصاصی

کور بهتر است به سراغ بررسی دروس عمومی و تخصصی برویم. های برتر کن ریزی رتبه در این بخش از روش برنامه

شایان ذکر است بعد از تعیین ساعت مورد نیاز برای مطالعه و این که بازدهی شما در چه ساعتی از روز برای مطالعه بیشتر 

عت های مطالعه است، حال باید با توجه به فاکتورهایی مثل ضعیف و قوی بودن در انواع دروس و درجه اهمیت درس ها سا

ساعت از  20به فرض مثال، شما به عنوان یک داوطلب گروه ریاضی که قادر به اختصاص  .را بین آن ها تقسیم بندی کنید

 .هفته به مطالعه مفید هستید می توانید بدین طریق ساعات را بین دروس تقسیم نمایید

  

  

 ساعت  3 زبان انگلیسی

 ساعت 3 دین و زندگی 

 ساعت 6 گسسته و جبر و احتمال

 ساعت 5 شیمی

 ساعت 3 ادبیات فارسی

  

  

  عدم مطالعه مکرر

بعد از طی دو مرحله و تعیین دروس مورد نیاز جهت مطالعه در طول یک هفته، حال باید به طور تقریبی برنامه روزانه خود 

های برتر کنکور  ریزی رتبه را بریزید. اگر تاکنون امکان مشاوره با تک رقمی های کنکور را داشته اید،این روش برنامه

با بررسی جدول برنامه  .نامه ریزی رتبه های برتر نیز صحبت هایی با شما داشته انداست. احتماالً آن ها راجع به جدول بر

ریزی درسی نفرات برتر متوجه می شوید که این افراد همواره دروس مختلفی را در یک روز مطالعه می کردند و هرگز 

ه مراتب درس خواندن برایشان این گونه، ب .زمان زیادی را برای مطالعه یک درس عمومی یا اختصاصی صرف نمی کردند

مورد دیگر این که مطالعه هر درس و زدن تست های آن علی الخصوص دروس اختصاصی  .کسل کننده و عذاب آور نمی شود



 

 
 

از جمله مزیت های این کار می توان به تثبیت یادگیری، کاهش فراموشی مطالب و افزایش  .را در طول هفته پخش نمایید

  .یری مطالب اشاره کردلحظه به لحظه عمق یادگ

شرایطی را فراهم می کنند که از طریق آن بتوانید با رتبه های برتر به طور مستقیم  VIP مشاوران ما از طریق مشاوره های

صحبت کرده و از نحوه طراحی برنامه هایشان مطلع شوید. البته، این افراد نیز با کمک مشاوران ماهری همچون ایران 

  .ها را طراحی کرده اند. برای برقراری ارتباط با آن ها می توانید بر روی لینک زیر کلیک نماییدتحصیل، این برنامه 

آکادمی ایران تحصیل با به کارگیری بهترین مشاوران تحصیلی، برنامه های تحصیلی را بر اساس اصولی طراحی کرده و از 

 شما عزیزان فراهم کرده اند. برای دریافت مشاوره ها،امکان مکالمه با رتبه های برتر را برای  VIP طریق مشاوره های

 . بر روی لینک زده و وارد سامانه ایران تحصیل شوید

 

  

 توجه به زمان های جبرانی مطالعه

های برتر اختصاص ساعت هایی در طول هفته جهت جبران عقب  تبهریزی ر از جمله ویژگی های مهم در روش برنامه

اگر شما هم می خواهید مشابه برنامه ریزی رتبه های تک رقمی کنکور عمل کنید در این ساعت ها نباید هیچ  .ماندگی ها است

با نفرات برتر کنکور و درسی را بگذارید تا در صورت عقب افتادن از برنامه بتوانید آن را جبران نمایید. برای مصاحبه 

  .آشنایی با نحوه برنامه ریزی های آنان، می توانید مقاله زیر را به خوبی مطالعه کنید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمصاحبه با نفرات برتر کنکور برای مطالعه مقاله

  

  

  انجام دقیق برنامه
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پنجمین و در واقع آخرین مراحل برنامه ریزی پس از عملی کردن و اجرای برنامه شما است. پس از طی یک هفته و در روز 

آیا همه چیز مطابق برنامه طرح ریزی شده پیش رفته است؟ آیا برنامه ریخته  .نید تا چه اندازه به برنامه عمل کرده ایدجمعه ببی

این گونه و با اطالع از مشکالت موجود در برنامه به  شده دقیقاً بر طبق توانایی های شما و نحوه صحیح مطالعه کنکور بود؟

ا دقیق تر و عاری از هر مشکلی بنویسید.جدول برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور میتواند مراتب می توانید برنامه هفته بعد ر

 .به شما کمک کند

  

 استفاده از دفتر برنامه ریزی

از جمله مهم ترین ابزارها در زمان شروع مطالعه برای آزمون ورودی دانشگاه ها دفتر برنامه ریزی است. حتماً االن می 

این دفترچه چه سودی می تواند برایتان داشته باشد. در گام اول باید عرض کنیم که فواید استفاده از این  پرسید که استفاده از

از میان مزیت های استفاده از دفتر برنامه ریزی می  .دفتر به حدی است که بعد از خواندن این مطلب مشتاق تهیه آن شوید

 .نفس کاذب و تنظیم کننده امور زندگی و ساعات مطالعه اشاره کردتوان به کاهش استرس داوطلب، مانعی برای اعتماد به 

اما با توجه به موضوع بحث ما در این نوشته  .پس مطمئن باشید که مانند رتبه های برتر کنکور از خرید آن ضرر نمی کنید

مه ریزی موجود در بازار را به کدام یک از دفترهای برنا عنوان بهترین دفتر و جدول برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور

 می توان نسبت داد؟

مسلماً یک جدول برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور باید خصوصیات خاص و منحصر به فردی داشته باشد تا بتواند جزء 

ان تشخیص این که کدام از این دفاتر از نظر رتبه های برتر به عنو .بهترین دفتر برنامه ریزی افراد برتر کنکور قرار گیرد

از آن اطالع پیدا  ایران تحصیل بهترین دفتر برنامه ریزی شناخته شده است چیزی است که می توانید با تماس با مشاوران

 .کنید
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 نظرات افراد برتر در رابطه با افزایش ساعت های مطالعه

روش برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور به این صورت است که افراد برتر برای این که ساعت های مطالعه خود را افزایش 

ند مطالعه مفیدی داشته باشند، هر یک نظر و دیدگاهی دارند . بهتر است برای داشتن یک برنامه ریزی خوب، با دهند و بتوان

این دیدگاه ها آشنا شوید. نظر برخی از رتبه های برتر در رابطه با افزایش ساعت های مطالعه و افزایش کیفیت مطالعه به 

 :شرح زیر می باشند

  

 در مورد جدول برنامه ریزی کشوری ۱۰۴۷خانم یلدا عباسی، رتبه 

اصال رو ساعت مطالعه مانور ندهید، هدف تو باید یادگیری باشد نه اینکه روزی چقدر میخونید، من خودم هم شنبه تا چهارشنبه 

 .می شد ۵درس های مدرسه رو داشتم تا تکالیف مدرسه رو انجام می دادم ساعت 



 

 
 

ساعت افراد  ۱۲ساعت رو جوری میخ واندم که با  ۵نکور نداشتم، ولی اون ساعتم فرصت برای خوندن ک ۵حتی شاید روزی 

دیگه برابری کند. اصال ساعت مطالعه خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هر ساعتی که درس می خوانید تمام تمرکز خودتون 

 .را بذارید سر لذت بردن از درس

  

 کشوری در مورد جدول برنامه ریزی ۲۲۰آقای هادی رضایی، رتبه 

من هم مشکل خیلی از دانش  .ساعت مطالعه یک چیز فوق مهمه تو نتیجه گرفتن و اولین عامل موفقیت محسوب می شود

انجام بدهید  آموزان رو داشتم و االن که کنکور رو پشت سر گذاشتم کامال حال همه رو درک میکنم. بچه ها اولین کاری که

این باشد که عامل مزاحم رو از خودتون دور کنید به عنوان مثال همین گوشی های همراه سعی کنید محدودش کنید به آخر 

شب و یا آخر هفته ها و با خودتون قرار بزارید که اگر سه ساعت مفید درس نخوندم حق ندارم از گوشی استفاده کنم. در ضمن 

 .ر ندید، بدید به یکی و بهش بگید تا موقعی که درسم تموم نشده این گوشی رو به من ندهگوشی رو نزدیک خودتون قرا

  

  نکات مهم در برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور

در این قسمت از محتوا بهتر است نکات مهمی را در مورد جدول برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور در اختیار شما قرار 

ی برای کنکور سراسری رعایت شماری از موارد مهم ضرورت دارد. شما عزیزان باید تمامی آن ها دهیم. زمان برنامه ریز

  :را بدانید و تا حد امکان آن ها را رعایت نمایید. برخی از مهم ترین این نکات، شامل موارد زیر می باشند

 ریزی درسی نفرات برتر کنکور بخشی  حتی در جدول برنامه .از جمله این موارد می توان از خواب و استراحت یاد کرد

نیز برای درج ساعت خواب و استراحت در نظر گرفته شده است. اگر شما نیز جدول برنامه ریزی خود را بر طبق جدولی 
   .که افراد موفق در آزمون سراسری تدوین کرده اید، بهتر آن است که زمان خواب و استراحت خود را نیز در آن درج کنید

  دیگر این که در جدول برنامه ریزی درسی نفرات برتر کنکور مطالعه و تست زنی هر دو در کنار هم وجود مورد مهم
 .دارند. پس در صورت تنظیم جدول برنامه ریزی کنکور این مورد را نیز لحاظ بفرمایید

 طالب در ذهن خود کمک از طرف دیگر، ساعاتی را نیز به مرور مطالب مطالعه شده اختصاص دهید. این گونه، به تثبیت م

 .بسیاری می کنید
  برنامه ریزی شما باید مانند برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور باشد تا بتوانید رتبه خوب به دست بیاورید. از سوی دیگر

قابل ارزیابی بودن، میزان پیشرفت و یا افت بسیار مهم است. در این صورت در برنامه ریزی های بعدی می توانید نقاط 
 .عف خود را برطرف نماییدض

  هیچ وقت دو درس سنگین را پشت سر هم مطالعه نکنید و حتما به صورت یک در میان که به صورت یک درس عمومی و

 .سپس یک درس اختصاصی است، برنامه خود را بچینید
 اختصاص دهیدزمانی را  دروس جبرانی برنامه ریزی خود را با قابلیت انعطاف طراحی کنید و حتما برای مطالعه. 
  بعالوه، اختصاص زمانی در طول هفته برای ورزش کردن نیز از دیگر موارد مهم در زمان برنامه ریزی برای کنکور

 .است



 

 
 

ریزی  مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل تمامی نکات برنامه ریزی را به شما داوطلبان ارائه داده و بهترین روش برنامه

بر روی لینک کلیک  رای شما طراحی می کنند. برای دریافت برنامه های تحصیلی از مشاوران ما،های برتر کنکور را ب رتبه

 . نمایید کرده و فرم مشاوره را پر

 

  

 یدترین اخبار پیرامون برنامه ریزی کنکورجد

 شودریزی قبلی برگزار میتمام ادارات دولتی هرمزگان امروز "شنبه" تعطیل شدند / کنکور مطابق برنامه

بحران استانداری هرمزگان اعالم کرد ادارات دولتی هرمزگان امروز  ستاد به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،

  .ریشتری تعطیل هستند 6.1ع زلزله )شنبه( به دلیل وق

 ریزی مسووالن برای اجرای درخواست داوطلبان کنکوربرنامه

 ۵در روزهای هشتم تا یازدهم تیرماه در  ۱۴۰۱سراسری سال  کنکور دانشگاه خبرگزاری فارس، گروه به گزارش خبرنگار

 .شودگروه آزمایشی برگزار می

 سراسری در کنگان انجام شودبرنامه ریزی مناسب برای برگزاری کنکور 

های های طرح غنی سازی اوقات فراغت را بهترین فرصت برای آموزش جوانان در حوزهفرماندار کنگان ایام تابستان و کالس

کند و از مهارتی، فرهنگی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: غنی سازی اوقات فراغت بستر شکوفایی جامعه را فراهم می

 .دار استاهمیت خاصی برخور

  

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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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.  برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با جدول

به یاد داشته باشید که برنامه شما باید حاوی تمامی ویژگی های گفته شده باشد تا بتوانید یک برنامه خوب داشته و رتبه خوبی 

جربه و ماهر را کسب نمایید. همچنین، فراموش نکنید که برای داشتن یک برنامه خوب و طبق اصول، باید از یک مشاور با ت

کمک بگیرید. زیرا، مشاوران ابتدا از شما تست های مختلفی دریافت کرده و سپس طبق توانایی هایتان، برنامه ای اصولی را 

مختص خود شما طراحی می کنند. مشاوران ما در ایران تحصیل با داشتن چندین سال سابقه درخشان، می توانند به شما 

رسانده و برنامه متناسب شما را طراحی نمایند. در نهایت امیدواریم محتیوات موجود در  داوطلبان و متقاضیان عزیز یاری

 .مقاله جدول برنامه ریزی رتبه های برتر کنکور بتواند به شما کمک شایانی کند
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