
 

 
 

تعداد افرادی که قصد دارند رتبه تک رقمی در کنکور به دست بیاورند بسیار زیاد است. زیرا به دلیل مشکالت اقتصادی که 

وجود دارد نوجوانان در تالش هستند تا بتوانند آینده روشن برای خود بسازند. اگر شما هم قصد دارید رتبه عالی در کنکور 

 و در یک دانشگاه معتبر به تحصیل پردازید تنها کافی است تا پایان مقاله با ماسراسری رشته مورد نظر خود کسب کنید 

ما را همراهی کنید. زیرا در این مقاله موارد بسیار مهمی ذکر خواهد شد که می تواند مسیر شما را برای رسیدن به  رتبه شو

رتبه تک رقمی هموارتر کند. در گام اول بهتر است بدانید که ما قصد داریم در این مقاله برنامه ریزی درست برای رسیدن 

به رتبه تک رقمی را مورد بررسی قرار دهیم تا شما متوجه شوید که با چه نوع برنامه ریزی می توان به راحتی رتبه عالی 

 .در کنکور را کسب کرد

افراد به دلیل برنامه ریزی های غیر منعطف نمی توانند یک برنامه ریزی دقیق و قابل اجرا برای خود  البته بسیاری از

 .انجام دهند. به همین دلیل بهتر است به یکی از مراکز مشاوره معتبر مانند ایران تحصیل مراجعه نمایند

شود پاسخ االت توسط اکثر داوطلبان مطرح میدر ادامه بهتر است ذکر کنیم که در این محتوا به یکی از متداول ترین سو

داده خواهد شد. شاید برای شما سوال پیش بیاید که این سوال چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم اکثر داوطلبان این 

ا در کند که چگونه رتبه خوب کسب کنیم که این مسئله دارای چهار پارامتر می باشد و تمامی پارامترهسوال را مطرح می

این مقاله مورد بررسی قرار داده خواهد شد. توجه داشته باشیدیک بخش از این محتوا به بررسی انواع مشاوره ها 

 .اختصاص دارد. در نهایت برای کسب اطالعات کامل در موارد ذکر شده پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه کنید

شاوران ایران، انواع تست های شخصیت شناسی را از داوطلبان گرفته و با آکادمی ایران تحصیل با همکاری بهترین م

بر روی لینک کلیک کرده و فرم مربوطه را  ارائه بهترین برنامه های درسی، قبولی آن ها را تضمین می نمایند. کافیست

 .پر نمایند

 

 با برنامه ریزی ویژه رتبه شو

برنامه ریزی یکی از پارامتر های مهم برای کسب رتبه عالی می باشد. توجه داشته باشید یک داوطلب کنکوری برای 

ا پشت سر بگذارد تا به رسیدن به هدفش با هزار نوع دغدغه و مسئله ریز و درشت سر و کار دارد که باید بتواند همه انها ر
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قبولی برسد. اما اگر این هدف کسب رتبه تک رقمی کنکور باشد، باید خیلی برنامه ریزی دقیقی داشته باشد و مطابق با 

برنامه ریزی که کرده است درس بخواند زیرا در این صورت می تواند به مقصد بزرگ خد دسترسی پیدا کند. اما آیا همه ما 

  زی صحیح سر در میاوریم که بتوانیم سنجیده ترین برنامه رو بچینیم؟انقدر از برنامه ری

آیا اگر با وجود مطالعه زیاد یک درس باز هم مطالب تو ذهن ما حک نشد، میدانیم باید چکار کنیم؟ یا اینکه چطوری رتبه 

دیگه رو زیر ذره بین بردیم و  برتر شویم؟ رتبه های برتر چکار می کنن که ما نمی کنیم؟ ما همه این مسائل و چندین سوال

  .طبق بررسی عملکرد نفرات برتر و ارتباط با اون ها بستری رو فراهیم کردیم تا به شما داوطلب کمک کنیم

برای یک برنامه ریزی دقیقی پیشنهاد می کنیم از مشاوران مجرب مرکز مشاوره ایران تحصیل استفاده کنید.مشاوران این 

  .تر سالهای گذشته هستند در نتیجه میتوانند مسیر را برای شما هموار تر کنندمرکز مشاوره رتبه های بر

  

 کسب رتبه تک رقمی کنکور با مشاوره تحصیلی

برای این که بتوانید رتبه تک رقمی کسب کنید باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشید زیرا به دلیل باال رفتن ظرفیت دانشگاه ها 

یرا پزشکی خیلی سخت تر از قبل تو چند سال اخیر، رقابت بین کنکوری ها مخصوصا برای رشته هایی مثل پزشکی و پ



 

 
 

شده. از طرفی متاسفانه به دلیل وجود مافیای کنکور و انواع و اقسام کالس های کنکوری و کتب متنوع، اگر کسی دارای 

قدرت مالی نباشد احتمال دارد که نتونه نتیجه دلخواه خود را به دست بیاورد. به همین خاطر ما سعی کردیم از چند طریق به 

 .ن عزیز مشاوره بدهیمداوطلبا

  

  اطالعیه

برنامه ریزی دقیق، منعطف و قابل اجرا یکی از پارامترهایی است که میتواند داوطلب را در کنکور به رتبه تک رقمی 

  برساند

  

 مشاوره آنالین

مکان  مشاوره آنالین یکی دیگر از روش های منحصر به فرد دریافت مشاوره است که باعث می شود یک متقاضی در هر

 و زمانی به مشاور خود دسترسی داشته باشد. اگر به هر دلیلی مایل به تماس تلفنی یا مراجعه حضوری نبودید میتونید از

تو این مشاوره هم می تونید از تاثیر و ضریب دروس مختلف، مهمترین  .برنامه ریزی آنالین هفتگی کنکور استفاده کنید

  .شیوه خواندن آن ها اطالع پیدا کنید و طبق برنامه پیش برید بخش های کتاب، تست خیز ترین مباحث و

اهمیت و مزیت مشاوره آنالین در اینه که ارتباط از طریق اون آسونه هر کسی با داشتن گوشی و لپ تاب میتونه از این 

مه و شیوه مطالعه برترین امکان برخوردار بشه. اگه به دنبال رمز موفقیت افراد برتر هستید، تو این مشاوره می تونید کارنا

ها رو دریافت کنید و حتی در صورتی که هنوز هیچ اقدامی برای برنامه مطالعاتی نکردید باز هم ما شما را رتبه می کنیم با 

 .مطلق 0برنامه ریزی از 

ته ساع 24مشاوران ما در سامانه مشاوره کنکور آکادمی ایران تحصیل پس از ارائه برنامه ای مناسب، به صورت 

بر لینک  داوطلبان را پشتیبانی کرده و قبولی آن ها را در کنکور تضمین می نمایند. برای ثبت نام در سامانه، کافی است تا

 .کلیک نمایندزیر 
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 مشاوره حضوری رتبه شو

بسیاری از افراد ترجیح می دهند در هر شرایطی از مشاوره حضوری استفاده کنند. در نتیجه اگر شما هم جزو این دسته از 

شما کسب رتبه تک رقمی می باشد بهتر است بدانید ما این امکان رو برای شما فراهم کردیم تا به افراد هستید و هدف 

صورت حضوری از برنامه رتبه شو بهره ببرید. البته داوطلبان باید از قبل فرم درخواست مشاوره حضوری رو تکمیل و 

 .هماهنگ کنند،چون تعداد پذیرش محدود است

ی که فقط به دنبال کسب رتبه تک رقمی کنکور نیستند، بلکه نیاز به مشاوره در پایه های پایین البته خبر خوش برای دوستان

تر مدرسه و یا مقاطع باالتر دانشگاهی دارند به این افراد نیز خدمت رسانی میشود. آمادگی برای امتحانات، شیوه های باال 

 .انواع مشاوره ها امکانپذیر می باشد بردن راندمان سر کالس، کسب نمرات عالی و غیره همگی در تمام

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری برای کسب اطالعات نسب به

  

  مشاوره و برنامه ریزی رایگان

به دنبال ایجاد عدالت آموزشی، تصمیم گرفتیم که مشاوره رایگان کنکور تجربی، ریاضی، انسانی و هنر در خدمت همه عزیزانی که 

امکان پرداخت هزینه های دریافت مشاوره و برنامه ریزی را ندارند، قرار گیرد. به این ترتیب شما در هر شهر و استانی زندگی می 

  .سه روش باال از این مشاوره رایگان بهره ببریدکنید، می تونید از طریق 
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 استفاده از مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی مزایا زیادی دارد که دواطلب می تواند از این ویژگی هایاین نوع مشاوره بیشترین بهره را ببرد. این نکته را 

یاری از موارد دیگر در نظر داشته باشید تو شرایط امروز و جهش مجدد بیماری کرونا، نبود وقت کافی برای مراجعه و بس

ممکن است خیلی از داوطلبان ترجیح بدهند از مشاوره تلفنی استفاده کنند.برای این کار تنها کافی است از شماره موجود در 

 .وب سایت استفاده کنید

د از البته این مشاوره فقط به این موضوع که چطوری رتبه برتر شوید اختصاص ندارد، بلکه زمان انتخاب رشته هم میتونی

بهترین مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری استفاده کنید. به این ترتیب زحمات یکساله شما به باد نمی رود، زیرا 

مشاوران ما به طور کامل از ترازها، رتبه ها و شرایط مورد نیاز برای تمام رشته ها و دانشگاه ها آگاهی دارند و با چشم 

 .انجام میدهند  باز این کار را

  



 

 
 

 .دبر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنی مشاوره رایگان کنکور تجربی ی کسب اطالعات نسبت بهبرا

  

 چطوری رتبه برتر شویم

این سوال یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط بسیاری از داوطلبان مطرح می شود که ما قصد داریم در این بخش 

راهکار و نکته طالیی پاسخ دهیم. شایان ذکر است بدانید. برای موفق شدن تو هر کاری  4از مقاله این مبحث را با ارائه 

ف اول رو میزنه. کسی که به دنبال قبولی و کسب رتبه تک رقمی کنکور هست، اگر برنامه منظمی نداشته برنامه ریزی حر

باشه به قول معروف درجا میزنه. بهمین خاطر ما روند و انواع برنامه ریزی رو بررسی کردیم و در ادامه برای شما چند 

برتر شویم برای اطالعات کاملتر می تونید با مشاورین ما مورد رو ذکر می کنیم، اما اگر می خواید بدانید چطوری رتبه 

 .تماس بگیرید و برنامه ریزی متناسب با خودتون رو دریافت کنید

  برنامه ریزی رتبه شو با مدیریت زمان

خیلی از ما وقتی که می پرسیم چطوری رتبه برتر شویم، تصور می کنیم که باید شبانه روز فقط درس بخوانیم و حتی 

حت نیز به عبارتی ممنوع تبدیل می شود. بعضی از دانش آموزان هم می پرسند که چطور می توانیم هم مدرسه بریم، استرا

هم تکالیف رو انجام بدهیم و هم برای کنکور درس بخوانیم؟ اگر پایه درسی ضعیف باشد که این نگرانی ها بیشتر هم می 

 .مطلق پس جای نگرانی نیست 0ا رتبه می کنیم با برنامه ریزی از شما ر شود. اما ما با در نظر گرفتن همه این موارد

شما به برنامه ریزی نیاز دارید که هم درس بخوانید، هم بتوانید به مدرسه برید و هم استراحت داشته باشید. برای این کار به 

وفق بایستی کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه نیاز دارید. به عبارتی برنامه ریزی م

 .باشد. به این ترتیب شما با برنامه رتبه شو از همان ابتدا می دانید که چکار باید بکنید و چی می خواهید

می توانید با رتبه های برتر  VIP با ثبت نام در سامانه مشاوره کنکور آکادمی ایران تحصیل، عالوه بر دریافت مشاوره

 .بر روی لینک زیر کلیک کنید ا روش های مطالعه آن ها آشنا شوید. برای ثبت نام در سامانهنیز صحبت کرده و ب

 

  برنامه ریزی منعطف

همانطور که میدانید زندگی همیشه هم طبق برنامه پیش نمی رود و گاهی اوقات ممکن است ما با اتفاقات غیر منتظره ای 

عقب بیفتیم یا اینکه استرس و اضطراب، کمبود زمان همچون مریضی روبه رو شویم. اما این نباید باعث شود که از برنامه 
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به ما منتقل گردد. اول از هر چیز باید بگوییم هر کسی که برای کسب رتبه تک رقمی کنکور تالش کرده و ان رو به دست 

نند ایران اورده است هم مطمئنا در زمان مطالعه با چنین مشکالتی روبرو شده اما با استفاده از یک نشاوره تحصیلی قوی ما

 .تحصیل توانسته این موارد را مدیریت کند و از این چالش ها عبور نماید

در ادامه باید به این نکته اشاره کنیم که مشاوره تحصیلی به شما کمک می کند تا بتوانید روحیه خود را حفظ کنید و اجازه 

میتواند اوضاع رو تحت کنترل  رنامه ریزیمشاوره و ب دهید روند بهبودی طی شود. دقیقا در چنین مواقعی است که یک

دربیارد و دوباره داوطلب را به جاده مطالعه راهی کند. وقتی شعار رتبه شو سر میدهیم، منظور همراهی و پاسخگویی به 

داوطلب در تمام شرایط است. در این جور مواقع با تغییرات جزئی تو برنامه ریزی، دوباره فرصت جبران داده میشود و 

 .نیازی به استرس نیست دیگر

 با زمان کم رتبه شو

همه ما میدونم که کنکور چه رقابت سخت و نفس گیری است. یه عده از همان کالس دهم با جدیت شروع می کنند و تا کالس 

؟ یا دوازدهم این تالش رو ادامه می دهند. حال اگر کسی به هر دلیلی دیرتر شروع به درس خوندن کرد، آیا باید ناامید باشد

اعتماد به نفس خود از دست بدهد و بپذیرد که قبول نمی شود؟ مسلما که اینطور نیست. ما نمی گوییم که زمان اهمیت ندارد، 

 .اما بر این مسئله معتقد هستیم که کیفیت مهمتر است

که خیلی قبل تر  ام بتوانم از انهاییحتما این سوال برای شما پیش آمده که چطور ممکن است من که دیرتر شروع کرده

های زیادی با همچین موقعیتی تونستند به بهترین نتیجه برسند. با استناد به همین مسئله ما شروع کرده اند پیشه بگیرم. نمونه

 .مطلق رتبه می کنیم 0شما را با برنامه ریزی از 



 

 
 

  

 برنامه ریزی منطقی و قابل اجرا

 خیلی از کسانی که برای کنکور شرکت می کنند، در گام اول به سراغ شرکت در آزمون های آزمایشی می روند. معموال

موسساتی که این نوع آزمون ها را برگزار می کنند برنامه ریزی های کلی را به داوطلبان ارائه می نمایند. این نکته را در 

نظر داشته باشید برنامه ریزی در سازمان ها انجام نمیشود در نتیجه داوطلب باید برنامه ریزی را صورت بدهد. همه ما 

کن است نتوانیم با یک برنامه ریزی بدون انعطاف پیش بریم و همین هم ما رو روحیات و شرایط یکسانی نداریم و مم

 .مایوس می کند

در این راستا ما در طرح رتبه شو به اتفاق شخص داوطلب در فضای دوستانه بعد از آگاهی از عالقه مندی هایش، ضعف و 

قوت ها، روحیات شخصی و اولویت بندی اهمیت دروس برنامه ریزی رو ارائه میدهیم که با انجام آن می توان به کسب 

ا عالقه به درس خوندن مشغول میشود و میتواند به ان وفادار بماند که رتبه تک رقمی کنکور فکر کرد. به این ترتیب، فرد ب

 .این بزرگترین حسن یک برنامه ریزی خوب خواهد بود

 با برنامه ریزی رتبه شو چطوری رتبه برتر شویم ؟



 

 
 

نمیتوان گفت که دانشگاه و قبولی تو کنکور تنها راه موفقیت می باشد اما حقیقت این است تحصیل و آینده شغلی ما به رد شدن 

از این مرحله بستگی دارد. حال اگر این تحصیل در بهترین رشته یا دانشگاه باشد مسلما میتواند آینده متفاوتی را برای ما رقم 

 ور به همین سادگی ها نیست و نیاز به برنامه ریزی و تکنیک های خاصی دارد. هدف مشاورهبزند. اما رتبه شدن تو کنک

 هم همین است تا بتواند با یک برنامه ریزی درست شما را به مقصودتان برساند رتبه شو

فراهم  برای متقاضیان رشته تجربی برای مثال به دلیل اهمیت مشاوره کنکور پزشکی به صورت تضمینی این امکان را

کرده ایم که از نفرات برتر کنکور پزشکی به طور مستقیم مشاوره بگیرند و سواالت و ابهامات خود را از آن ها بپرسند. 

این کار باعث میشود تا داوطلبان از نزدیک با کسانی که این مسیر را برای کسب رتبه تک رقمی کنکور طی کرده اند 

 .صحبت کنند و راهنمایی بگیرند

کنکور که توسط رتبه  VIP ت رتبه برتر در کنکور سراسری رشته مورد نظر خود تنها کافی است از مشاورهبرای کسب

 .بر روی لینک زیر کلیک کنید برتر های سال های قبل ارائه می شود استفاده کنید،
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 اخبار جدید در مورد کسب کنکور

 مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تمدید شد

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر مهلت انتخاب رشته محل کلیه داوطلبان و متقاضیان استعداد درخشان آزمون کارشناسی 

 .تمدید شد ۱۴۰۱ارشد رشته های گروه پزشکی سال 

 شودبرگزار می ۱۴۰۱کنکور سال آینده بدون تغییرات و همانند کنکور 

، کنکور سال 1402نامه آزمون سراسری سال به ضرورت ابالغ شیوهخبرگزاری تسنیم؛ با توجه  به گزارش گروه اجتماعی

مجلس  1392ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال آینده بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه

 .شودبرگزار می 1401همانند آزمون سراسری سال  1395شورای اسالمی و اصالحیه آن در سال 

 ب آزمون کارشناسی ارشد پزشکی مجاز به انتخاب رشته شده اندهزار داوطل ۴۲حدود 

بر اساس اعالم رئیس سازمان سنجش دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد رشته پزشکی امروز منتشر می شود و 

 .نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند ۱۶داوطلبان می توانند از ساعت 

 خالصه مطالب

این مقاله به کسب رتبه تک رقمی به این میزان مطمئن نبودید اما در حال حاضر میدانید چطوری مطمئنا تا قبل از مطالعه 

رتبه برتر شویم و ایمان دارید که تیم مشاوره ایران تحصیل در کنار شماست تا شما رتبه تک رقمی کسب کنید. توجه داشته 

ره رتبه شو خواندیم و به شیوه و رازهای کسب رتبه تک باشید در این مقاله در مورد ویژگیها و شرایط برخورداری از مشاو

رقمی کنکور پرداخته ایم. اگر مایلید بدانید که چطوری رتبه برتر شویم می توانید همه روزهای هفته با شماره تماس های 

یم با برنامه موجود در سایت با مشاوران ما تماس گرفته و بهترین مشاوره درسی را دریافت کنید. ما شما را رتبه می کن

  .مطلق و شما را تنها نمی گذاریم 0ریزی از 

 


