
 

 
 

 این روز ها تمام افراد به دنبال دریافت بهترین مشاوره تحصیلی هستند اما نمی دانند بین مشاوره تحصیلی حضوری و

کدام بهتر و تاثیر گذار تر است. الزم به ذکر است بدانید مشاوره تحصیلی آنالین دارای پارامتر  مشاوره تحصیلی آنالین

هایی است که میتواند بازخورد بهتری برای داوطلب داشته باشد. برای مثال بهتر است بدانید یک داوطلب با اسفاده از 

اکز مشاوره نخواهد داشت، از سوی دیگر عدم برای مراجعه به مر مشاوره تحصیلی به صورت آنالین هیچ گونه نیاز

مراجعه درمراکز مرجعه باعث صرف جویی در هزینه می شود. در ثانی مشاوره آنالین تحصیلی امکان استفاده از کلیه 

 .خدمات را برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور فراهم می نماید

ت در هر مقطع تحصیلی داشته باشید میتوانید موفقیت خود در ادامه بهتر است ذکر کنیم اگر یک برنامه ریزی درسی درس

را تضمین کنید. البته برای انجام برنامه ریزی اصال نگران نباشید زیرا ایران تحصیل در این امر تخصص دارد. و برنامه 

  .ئه می شودبه شما ارا ایران تحصیل ریزی درست و حرفه ای توسط مشاورین

این مجموعه امکانات منحصر به فرد دیگری را هم در اختیار داوطلبان خود قرار می دهد. برای مثال یکی دیگر از 

امکانات این مرکز که در اختیار تمام متقاضیان قرار داده میشود، ارائه شماره تماس مشاوره برنامه ریزی درسی و انجام 

 .برنامه ریزی درسی آنالین می باشد

ساعته قبولی شما داوطلبین گرامی را  24آکادمی ایران تحصیل با بهره گیری از جدیدترین متدهای مشاوره و با پشتیبانی 

 .بر روی لینک زیر کلیک کرده و فرم مشاوره را پر کنید تضمین می کنند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی است

 

 برنامه ریزی درسی آنالین

اده شده است. توجه داشته باشید برنامه ریزی درسی می تواند این بخش از مقاله به برنامه ریزی درسی آنالین اختصاص د

برای هر فرد متفاوت باشد، لذا برنامه هایی که در برخی از موسسات مشاوره تحصیلی به صورت آماده در اختیار داوطلبان 

ی بسیار قوی باشید، زیرا ممکن است به عنوان مثال شما در درس ریاض  .قرار داده می شود، نمی تواند برنامه اصولی باشد

 .اما در درس دیگر بسیار ضعیف باشید. بنابراین برای این دو درس، نباید ساعت یکسانی برای مطالعه اختصاص داد
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در ادامه بهتر است ذکر کنیم برنامه ریزی درسی آنالین با توجه به ارتباط دوجانبه ای که برای داوطلب و مشاور فراهم می 

با  مشاوره تحصیلی کنکور سراسری .ش آموزان با توجه به اصول صحیح به مطالعه بپردازندآورد، کمک می کند تا دان

برنامه ریزی درست و با اطالع از ضرایب دروس مختلف، مطابق با هدف دانش آموز یا داوطلب کمک می نماید تا بهترین 

 .برنامه درسی را داشته باشد

  

 نمونه برنامه ریزی درسی

. چنانچه مایل به استفاده از برنامه ریزی ارائه نمونه برنامه ریزی درسی برای هر مقطع تحصیل می تواند متفاوت باشد

درسی آنالین نمی باشید، می توانید از نمونه برنامه ریزی درسی که از قبل در هر مقطع طراحی شده و برای اکثریت دانش 

ه ها برای این دست یافتن به این نمونه کارنام .آموزان می توان آن را برنامه ریزی درست و اصولی نامید، بهره مند گردید

 .الزم است با متخصصین ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

در ادامه بهتر است به یکی از متداول ترین سواالتی که ممکن است در ذهن شما در رابطه با نمونه برنامه ریزی درسی 

 وجود خواهد داشت؟ایجاد شود بپردازیم. در اکثر موارد این سوال مطرح میشود که آیا امکان تغییر در این برنامه برای ما 



 

 
 

در این رابطه باید بگوییم که می تواند این مجوز بسته به برنامه ریزی که از آن استفاده می نماییم متغیر باشد. یکی از 

 .بسیار بدان توجه می نماید، به انعطاف پذیر بودن برنامه مربوط می شود مشاوره تحصیلی آنالین اموری که

  

  

 اطالعیه

مشاوره تحصیلی آنالین خدمات مختلفی همانند برنامه ریزی درسی، آموزش فنون مطالعه ، معرفی رشته های مختلف ، 

 .ارائه تمرین های افزایش تمرکز و بهبود حافظه را در تمامی مقاطع تحصیلی را به صورت آنالین ارائه می نماید

  

 مشاوره آنالین برنامه ریزی درسی

این باور هستند مشاوره برنامه ریزی آنالین و مشاوره برنامه ریزی غیر آنالین با یکدیگر تفاوتی ندارد. بسیاری از افراد بر 

اما بهتر است بدانید که این مسئله به هیچ وجه درست نیست. زیرا این دو معقوله به طور کل با یکدیگر تفاوت دارند. تفاوتی 

 .مه ریزی درسی غیر آنالین وجود دارد، در نوع ارائه خدمات می باشدکه میان برنامه ریزی درسی آنالین و مشاوره برنا

برخی از دانش آموزان یا داوطلبان ممکن است خود به تنهایی اقدام به برنامه ریزی در دروس مختلف نمایند و مایل به کسب 

به دانش  ه تحصیلی آنالینمشاور اطالعات در رابطه با درستی و یا عدم درستی برنامه ریزی خود باشند. در این زمینه

 .آموز یا داوطلب کمک می نماید تا به اطالعات مناسبی دست یابد

یکی دیگر از مواردی که موجب می شود داوطلبان و یا دانش آموزان به سمت مشاوره آنالین برنامه ریزی درسی گرایش 

تحصیلی دبیرستان برای کنکور های آزمایشی  پیدا کنند، نمونه برنامه های آماده ای است که توسط برخی از مراکز مشاوره

داوطلبان در اختیار آنان قرار داده می شود و داوطلبان در رابطه با استفاده از این برنامه، به دلیل تداخل در ساعات و یا 

ه از دیگر مواردی که مشاوره آنالین برنامه ریزی درسی کمک می کند، ایت است ک .فشردگی آنان دچار مشکل می شوند

 .دانش آموزان به برنامه ریزی که توسط خود یا توسط مشاور طراحی شده است عمل می نمایند

مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل در سامانه مشاوره کنکور، برای هر داوطلب برنامه ای را طراحی کرده و قبولی او 

 .بر روی لینک زیر کلیک نمایید درصد تضمین می نمایند. برای ورود به سامانه کافی است 100را به صورت 
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 شماره تماس مشاوره برنامه ریزی درسی

ند به هر داوطلب کمک کند تا مسیر رسیدن به موفقیت را هموارتر سازد. این ارتباط مستقیم با مشاوره برنامه ریزی میتوا

نکته را در نظر داشته باشید ارتباط مستقیم با مشاور میتواند یک ویژگی منحصر به فرد تلقی شود. این نوع خدمات در داخل 

باشید مشاوره تلفنی کنکور و استفاده  کشور توسط مرکز مشاوره ایران تحصیل به متقاضیان ارائه داده می شود. توجه داشته

، هر کدام مزایا و معایب خود را خواهد داشت. در هر حال داشتن شماره تماس مشاوره برنامه ریزی مشاوره آنالین از

 .درسی می تواند شما را به صورت مستقیم به مشاورین متصل نماید تا بتوانید نسبت به سواالت خود پاسخ مناسبی یابید

ا روش های مطالعه نفرات برتر کنکور کمک می کند تا راهنمای خوبی در اختیار آن دسته از داوطلبانی که مایل به آشنایی ب

هر چقدر شما از منابع معتبری برخوردار باشید و هر چقدر تالش نمایید،  .پذیرش در کنکور سراسری می باشند، قرار گیرد

اسری درستی برخوردار نباشید نخواهید توانست موفقیت الزم را به در صورتی که از مشاوره و برنامه ریزی کنکور سر

مشاوره تحصیلی آنالین به شما کمک می کند تا بر اساس ساعت ها و توان شما در مطالعه و همچنین هدفی که  .دست آورید

 .برای خود مشخص نموده اید، بتوانید موفقیت الزم را کسب نمایید
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 خدمات مشاوره تحصیلی آنالین

عاتی در اختیار نداشته باشید. شایان ذکر است بدانید برخی از دانش آموزان عالقه مند شاید از خدمات مشاوره تحصیلی اطال

اشتباهاتی که دارند موجب می شود از هدف خود فاصله بگیرند. توجه داشته باشید   ادامه تحصیل در رشته خود می باشند اما

ب رشته دبیرستان از جمله موارد بسیار مهم است برای دانش آموزانی که در پایه نهم تحصیلی هستند مشاوره تحصیلی انتخا

 .که میتواند به آن ها کمک شایانی کند

برای دانش آموزان در  مشاوره تحصیلی آنالین از جمله خدمات  در ادامه بهتر است به خدمات مشاوره تحصیلی اشاره کنیم،

لعه، آموزش تمرین برای افزایش تمرکز، پایه های مختلف می توان به روش های نوین مطالعه کنکور، آموزش فنون مطا

انجام برنامه ریزی متناسب با شرایط دانش آموز، راهنمایی انتخاب رشته، معرفی رشته های مختلف، درمان استرس، ارائه 

 .اطالعات در رابطه با تاثیر نمرات برای انتخاب رشته دبیرستان و تاثیر معدل بر پذیرش در کنکور اشاره کرد

تحصیلی آنالین برای داوطلبان کنکوری را می توان شامل: معرفی بهترین منابع در هر درس برای موفقیت  خدمات مشاوره

در کنکور، فنون موفقیت در رشته تحصیلی، آموزش تکنیک های تست زنی با فنون مربوطه برای افزایش سرعت تست 



 

 
 

همراه تعداد واحدهای هر رشته، میزان شهریه، زنی، مشاوره آنالین برنامه ریزی درسی، معرفی رشته های دانشگاهی به 

 .نحوه پذیرش هر یک از رشته ها، رشته های پردرآمد در هر گروه آزمایشی و آینده شغلی در هر یک از رشته ها دانست

آکادمی ایران تحصیل با همکاری بهترین مشاوران ایران در سامانه مشاوره، تکنیک های تست زنی را آموزش داده و 

بر روی لینک  قبولی داوطلبان را با رتبه های عالی تضمین می کنند. برای ورود و ثبت نام در سامانه مشاوره کافی است

 .زیر کلیک نمایید

  

 

  

 نماییم؟در برنامه ریزی درسی بهتر است دروس دشوار را در کدام ساعت از روز مطالعه 

این سوال یکی از متداولترین سواالتی است که توسط اکثر داوطلبان مطرح میشود توجه داشته باشید دشواری دروس امری 

نسبی می باشد. این مسئله برای داوطلبان متفاوت است زیرا هر شخصی به یک درس عالقه مند است و عالقه مندی به یک 

برای من دشوار و برای شما بسیار آسان باشد. تحقیقات نشان داده  درسا آن را آسان می سازد. ممکن است یکی از دروس

  .است که آغاز روز یا همان صبح بهترین زمان برای یادگیری مطالب می باشد

زیرا ذهن کامال آماده یادگیری است. اما باز هم این مورد به نسبت هر فرد می تواند متفاوت باشد. برای برخی از افراد شب 

 .ین زمان یادگیری باشد. بنابراین دروس دشوار را بهتر است به این زمان موکل نماییدممکن است بهتر
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 آیا مشاوره تحصیلی آنالین می تواند به ما کمک کند؟

با استفاده از مشاوره تحصیلی آنالین موفقیت داوطلب به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند. این نکته را در نظر داشته 

خدماتی که در مشاوره های تحصیلی صورت می پذیر، همگی به یک صورت می باشد. در تمامی مشاوره های  باشید

تحصیلی هدف هر مشاور کمک به بهبود و افزایش عملکرد داوطلبان و دانش آموزان می باشد. و قطعا تعهد به استفاده از 

 .این خدمات نیز اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت

  

برای کسب رتبه عالی در کنکور استفاده از یک کشاوره تحصیلی حرفه ای است که به داوطلب خود تضمین  بهترین راه

 .بر روی لینک زیر کلیک کنید قبولی میدهد. برای ااستفاده از این نوع مشاوره



 

 
 

 

 اخبار پیرامون مشاوره تحصیلی آنالین

  ش درصد استفاده از مشاوره تحصیلی آنالینافزای

 . بر اساس گزارش خبرگزاری رجا نیوز درصد داوطلبانی که از مشاوره تحصیلی آنالین استفاده میکنند رو به افزایش است

  نقشه شوم مشاور قالبی کنکور برای دختران جوان

با عنوان مشاور کنکور دختران جوان را   اگرامبر اساس گزارش ایسنا یک مرد جوان با داشتن یک پیج در پلتفرم اینست

 .کرد قربانی نقشه سیاه خود می

 رقمی در کنکور را به خود اختصاص دهند 3و ۲آموز تحت پوشش کمیته امداد خوزستان با قدرت توانستند رتبه دانش ۶

رقمی دریافت کرده  3و  2دانش اموز تحت پوشش رتبه  6به گزارش خبرگزاری ایسنا بر اساس اعالم میته امداد خوزستان 

 .اند
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 خالصه مطلب

اطالعات کاملی نسبت به مشاوره تحصیلی آنالین در اختیار نداشته اید و نمی دانستید که مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله 

مشاوره تحصیلی دارای چه مزایایی می باشد و چه تفاوت هایی با مشاوره تحصیلی حضوری دارد. الزم به ذکر است بدانید 

ا هم در نظر داشته باشید اگر قصد دارید در در این مقاله تمام این موارد مورد بررسی قرار داده شده است. این نکته ر

کنکور به صورت صددرصد تضمینی قبول شویم و رتبه خوب به دست بیاورید پیشنهاد می کنیم بر روی یکی از بنر های 

و استفاده از   درج شده در قسمت باال کلیک کنید زیرا در این صورت به دلیل ارتباط با مشاورین دارای رتبه های تک رقمی

 .ربیات آنها می توانید به صورت تضمینی رتبه مورد نظر خود را کسب کنیدتج

  

 


