
 

 
 

 آنالین رشته انتخاب تحصیلی مشاوره

آموزان و داوطلبان کنکوری می توانند بعد از شرکت در  ، کلیه دانشمشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین

بهره مند شوند. راهنما  کنکور سراسری برای بدست آوردن بهترین نتیجه در انتخاب رشته از این موقعیت به خوبی

انتخاب رشته کنکور حساسیت بسیار باالیی دارد و به همین دلیل دقت و اطالع دقیق از شرایط آن می تواند 

مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین این امکان را  .دن داوطلبان به اهداف و رشته مورد نظرشان شودموجب رسی

برای کلیه داوطلبان فراهم می نماید تا پاسخ آنالین به سواالت انتخاب رشته کنکور را دریافت نمایند. استفاده از 

ان همراه است و می تواند در زمان فرد بسیار صرفه این نوع مشاوره با مزایای بسیاری از جمله استفاده بهینه از زم

  .جویی شود

بی شک دسترسی به بهترین مشاوره برای کلیه این داوطلبان بخصوص افرادی که در شهرهای کوچک و محروم 

کنند، میسر نیست؛ به همین سبب مشاوره انتخاب رشته آنالین به کمک این افراد آمده است، داوطلبان زندگی می

توانند با استفاده از مشاوره تلفنی در کنکور خود بهترین انتخاب رشته را انجام خواهند داد. محروم هم میمناطق 

مشاوران ما در ایران تحصیل هم به صورت تلفنی و هم به صورت آنالین به داوطلبان خدمات را ارائه می دهند. 

  .یک نمایید و وارد سامانه ایران تحصیل شویدبرای داشتن انتخاب رشته ای خوب می توانید بر روی لینک زیر کل

به صورت آنالین و تلفنی شما را راهنمایی  مشاوران با تجربه و متخصص ما در آکادمی ایران تحصیل،

 انتخاب مشاوره رزرو و نام ثبت جهت. کنند می تضمین تانعالقه مورد رشته در را شما قبولی  کرده و

 .روی لینک زیر کلیک کنید رشته

 

 مشاوره آنالین انتخاب رشته تحصیلی

یای متنوعی به افراد جامعه تعلق گرفته است، توانسته تا در مزا مجازی، دنیای و تکنولوژی پیشرفت دلیل  به

این موضوع دنیای کنکور و آزمون سراسری را هم  .افزایش کیفیت خدمات و پیشرفت آن تاثیر زیادی داشته باشد
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های راهنمایی با سنجش سازمان سوی از آزمون نتایج اعالم  توانند پس ازدر خود جای داده است و به نوعی افراد می

 .مشاوره انتخاب رشته تحصیلی آنالین آینده کامال درخشانی را برای خود رقم بزنند

 :های مشاوره انتخاب رشته آنالین عبارت است ازترین ویژگیمهم

 صرفه جویی در وقت  

 گستردگی امکانات  

 کاهش هزینه ها  

 حذف محدودیت ها  

 حذف حضور فیزیکی و مشکالت آن  

  

  

 :اطالعیه

صیلی انتخاب رشته آنالین عالوه بر استعداد یابی داوطلبان در رشته های مختلف، در رابطه با رشته مشاوره تح

 .های جدید دانشگاهی و همچنین آموزش انتخاب رشته صحیح و اصولی به داوطلبان کمک می نمایند

  

  

 خدمات مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین

ه مرحله صورت می پذیرد. در مرحله اول انتخاب رشته پس از انتشار مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین در س

در این مرحله ما با دو دسته انتخاب  .کارنامه کنکور سراسری و اعالم نتایج برای کلیه داوطلبان انجام می شود



 

 
 

ور با توجه در انتخاب رشته با کنک .رشته رو به رو خواهیم بود که شامل انتخاب رشته با کنکور و بدون کنکور است

 .به رتبه کسب شده داوطلب در هر گروه آزمایشی انتخاب رشته صورت می گیرد

  

  

 .وارد شوید بهترین مشاوره تحصیلی در تهران برای کسب اطالعات درباره

  

  

  

آن دسته از داوطلبانی که موفق به کسب رتبه مجاز برای رشته های با آزمون دانشگاه های سراسری شوند، می 

توانند با استفاده از رتبه کسب شده در هر یک از زیرگروه ها و با توجه به میزان ظرفیت رشته ها در هر یک از 

ارائه اطالعات در رابطه با  .به انتخاب رشته کننددانشگاه ها و همچنین نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط آن، اقدام 

 .دفترچه انتخاب رشته کنکور از وظایف مشاورین ایران تحصیل است

توسط ربات یا نرم افزار انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش صورت  مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین آیا

ی که آنالین هستند به داوطلبان کمک می نمایند می پذیرد؟ خیر! مشاوره تحصیلی آنالین با توجه به متخصصین

تا با توجه به عالیق و استعداد و همچنین راهنمایی و معرفی رشته های دانشگاهی به شما کمک کنند تا به راحتی 

 .دست به انتخاب رشته بزنید
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 پاسخ آنالین به سواالت انتخاب رشته کنکور

به همین  .پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، داوطلبان زمان محدودی برای انتخاب رشته دارند

دلیل بسیار مهم است که از مشاوره انتخاب رشته ای استفاده نمایند که بتوانند به سرعت به پاسخ خود دست 

برای دست یابی به این مورد، امکان پاسخ آنالین به سواالت انتخاب رشته کنکور یکی از بهترین گزینه  .یابند

برخی از رشته ها در هر گروه آزمایشی افزوده می گردد هر ساله  .هاست و داوطلبان را در هر زمان یاری می کند

ما در پاسخ آنالین به  .که کسب اطالع از رشته های جدید برای داوطلبان بسیار الزم و ضروری به نظر می رسد

سواالت انتخاب رشته کنکور به داوطلبان در رابطه با انتخاب یا عدم انتخاب این رشته ها پاسخ هایی را مبنی بر 

 .ط و شخصیت داوطلبان می دهیمشرای

مربوط به داوطلبانی است که در رابطه با انتخاب رشته  مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین نوع دیگری از

ما در پاسخ آنالین به سواالت انتخاب رشته کنکور این  .های جدید دانشگاه موردنظرشان دچار مشکل هستند

شکالتی که برای ورودی های اول هر دانشگاه وجود دارد، داشتن سعه موضوع را مطرح می کنیم که با توجه به م

 از  صدر را می توان از عوامل اصلی اینگونه انتخاب ها دانست. بنابراین، اگر سوالی دارید نگران نباشید؛ می توانید

شما پاسخ می  سواالت به روز، شبانه از ساعت هر در تحصیل ایران سامانه در ما مشاوران. بپرسید ما مشاوران

  .دهند

با سامانه انتخاب رشته کنکور سراسری ایران تحصیل، می توانید تمامی سواالت خود را به صورت 

آنالین از مشاوران ما بپرسید و در نهایت با کمک بهترین مشاوران در ایران تحصیل، رشته و دانشگاه 

 .روی لینک رزرو آنالین کلیک کنید مورد عالقه خود را انتخاب کنید. برای ورود به سامانه،

  

 مزایای داشتن مشاوره تحصیلی آنالین

تمامی افرادی که مشاوره تحصیلی آنالین دارند، از مزایایی برخوردار هستند که این مزایا سبب شده اند تا افراد 

  :زیر می باشند زیادی به سراغ انتخاب مشاوره آنالین بروند. برخی از مهم ترین این مزایا، شامل موارد
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 صرفه جویی در زمان 

 به آمد، و رفت های زمان در وقت اتالف و جلسات در استفاده از این مشاوره آنالین می تواند از حضور فیزیکی

 .دهد کاهش نیز را راستا این در اضافی های هزینه و بکاهد تر بزرگ و شلوغ های شهر در ویژه

  

 کاهش هزینه ها 

مهمی که این نوع از مشاوره برای داوطلب به همراه دارد، کاهش هزینه ها به دلیل امکان  یکی دیگر از موارد

شرکت تعداد بیش تری از دانش آموزان به صورت غیر حضوری، کاهش هزینه های جانبی و موارد دیگر می باشد 

 .که سبب می گردد هزینه های متحمل شده به داوطلب کاهش محسوسی داشته باشد

  

 امکاناتگستردگی 

مشاوره انتخاب رشته آنالین این امکان را فراهم می آورد تا شرکت کنندگان از اقصی نقاط کشور با شرایطی کامال 

در این نوع از مشاوره، هیچ داوطلبی  .برابر با دیگر افراد، از مشورت با بهترین و مجرب ترین مشاوران بهره مند شوند

د، از رسیدن به اهداف اصلی که با شرکت در کنکور سراسری قصد خو زندگی محل در امکانات کمبود به علت

 .رسیدن به آن ها را داشته است، باز نخواهد ماند

  

 حذف محدودیت ها

مشاوره انتخاب رشته آنالین الو سالم مشاور، سبب می شود تا محدودیت های زمانی در برقراری تماس با مشاورها 

از بین رفته و در ساعت مناسب مقرر شده برای دانش آموز، ارتباط با کیفیت، از طرق مختلفی بر قرار گردد. 



 

 
 

خود با مشاور در ارتباط باقی بماند و در صورت  داوطلب در مشاوره غیر حضوری، می تواند حتی پس از پایان جلسه

 .وجود سواالت دیگر، ارتباط خود با وی را حفظ نموده و کمال استفاده جهت کسب نتیجه مطلوب را داشته باشد

  

 روش انتخاب رشته آنالین

ای را در انتخاب رشته برای تمامی داوطلبان یکی از حساس ترین مراحل است. تفاوتی ندارد که شما چه رتبه 

روش انتخاب  .کارنامه خود کسب نموده اید، این حساسیت برای تمامی این رتبه ها به قوت خود باقی خواه بود

رشته توصیه شده توسط مشاوره کنکور آنالین در وهله اول، مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 

 .سراسری است

  

نوع گزینش در هر یک از رشته های دانشگاه ها متفاوت می باشد. چنانچه شما از مفاهیمی همچون سهمیه 

مناطق، قطبی بودن، پذیرش های کشوری، بومی بودن و شرایط خاص اطالعی نداشته باشید، نمی توانید به انتخاب 

پذیرش در برخی از رشته ها و دانشگاه ها، صرفا بر اساس شرایط خاصی صورت می  .درشته اصولی دست بزنی

 .پذیرد که در صورت دارا بودن این شرایط پذیرفته خواهید شد

  

 بهترین انتخاب رشته کنکور آنالین

ن انتخاب باید به نکاتی توجه نمایید. بهترین انتخاب رشته را می توا بهترین انتخاب رشته آنالین برای داشتن

برای بسیاری از  .رشته ای دانست که بر اساس شخصیت، استعداد، توانایی و همچنین رتبه کسب شده باشد

داوطلبانی که مایل به ثبت نام دانشگاه های فرهنگیان و یا دانشگاه های تربیت دبیر رجایی هستند در مشاوره 

 .انتخاب رشته، از سواالت مصاحبه نیز آگاه گردندتحصیلی انتخاب رشته آنالین به آن ها کمک می شود عالوه بر 

  



 

 
 

 .کلیک کنید رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری جهت اطالع از

  

  

برخی از داوطلبان مایلند خود به انتخاب رشته اقدام نمایند و تنها در رابطه با صحیح یا ناصحیح بودن انتخاب 

ته کنکور به شما کمک رشته به دنبال اطمینان دست می باشند. در این صورت پاسخ آنالین به سواالت انتخاب رش

خواهد نمود تا با بررسی دقیق رشته های انتخابی بپردازند. عالوه بر آن داوطلبان می توانند از مشاوره تلفنی کنکور 

 .نیز بهره مند گردند

داوطلبان می توانند با استفاده از سامانه تخصصی انتخاب رشته آکادمی ایران تحصیل و با بهترین 

مشاورین آشنا شده و رشته مورد عالقه خود را انتخاب نمایند. برای بهره مندی از خدمات انتخاب 

 .روی لینک زیر کلیک کنید رشته در آکادمی ایران تحصیل

 

  

  معرفی رشته های دانشگاهی

کنکور سراسری شرکت نموده باشید اما در رابطه با معرفی رشته های دانشگاه اطالعاتی  چنانچه در انتخاب رشته

به همین دلیل از جمله خدماتی که در پاسخ  .نداشته باشید، به هنگام پذیرش، دچار مشکالت فراوانی می شوید

در هر یک از گروه  آنالین به سواالت انتخاب رشته کنکور به داوطلبان داده می شود معرفی رشته های مختلف

دانشگاه های مختلف شرایط پذیرش و همچنین امکانات متفاوتی دارند. به عنوان مثال،  .های آزمایشی است
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چنانچه فاصله دانشگاه و منزل شما زیاد باشد ، امکانات رفاهی همانند ارائه خوابگاه و تعهد دانشگاه در قبال آن 

برای استفاده  .یار زیادی برای این دسته از داوطلبان برخوردار استیکی از ملزومات خواهد بود که از اهمیت بس

کافی است با شماره های مشاورین و متخصصین ما تماس   مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین از خدمات

 .حاصل نمایید

  

 چگونه می توانم به چارت درسی هر یک از رشته ها دست یابم؟

جهت دستیابی به چارت درسی هر یک از رشته های تحصیلی کافی است با مشاوران و متخصصین ایران تحصیل 

تماس حاصل نمایید. مشاورین ما به شما کمک خواهند نمود تا بتوانید در تمامی رشته های تحصیلی اطالعات 

 .الزم را کسب نمایید

  

 آیا در مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین آموزش نحوه صحیح انتخاب رشته نیز داده می شود؟

بله. کلیه داوطلبانی که مایلند خود به تنهایی جهت انتخاب رشته اقدام نمایند ، اما در رابطه با اصول و شرایط 

ن و متخصصین ایران تحصیل کلیه دانشگاه های مختلف اطالعی ندارند، می توانند با استفاده از کمک مشاوری

 .اطالعات را دریافت نمایند

  

  



 

 
 

 

  

  

 خالصه مطلب

برای تمامی داوطلبین کنکور مناسب است و به نوعی به کمک این  مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین

داوطلب در هنگام جلسه تمامی سواالت خود را از مشاور  .گزینه قادر خواهند بود تا بهترین انتخاب را داشته باشند

 این  دارد درای که پرسد و مشاور هم برای اینکه فرد راه خود را به خوبی انتخاب کند با توجه به تجربهمربوطه می

های مشاوره تحصیلی انتخاب رشته پرداختیم، های باال به بررسی ویژگیدر بخش .کرد خواهد کمک فرد به زمینه

اما بهتر است در اینجا مجددا اضافه شود که مشاوره آنالین به تمامی داوطلبین در تمامی مراحل و مقاطع تحصیلی 

باشند. به نوعی افراد در محل زندگی خود به بهترین مشاورین کند تا بهترین انتخاب خود را داشته کمک می
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گیری به فرد مذکور متصل شده و تمامی  توانند با شمارهتحصیلی دسترسی حضوری ندارند اما به راحتی می

توانید با استفاده از در صورت هرگونه ابهام و یا سوال می .مشکالت وی برای انتخاب رشته آسان برطرف شود

 .ای درج شده با همکاران ما در این زمینه صحبت کنیدهشماره
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