
 

 
 

دهند زیرا مشاوره کنکور را به مشاوره کنکور حضوری ترجیح می  مشاوره کنکور آنالین این روزها بسیاری از افراد

های منحصر به فردی است که در مشاوره حضوری وجود ندارد. به همین دلیل ما تصمیم داریم در این آنالین دارای ویژگی

استفاده از آن آینده شغلی و مقاله اطالعات کاملی نسبت به مشاوره کنکور آنالین در اختیار شما قرار دهیم تا شما بتوانید با 

 .تحصیلی خود را تضمین کنید

در ادامه باید ذکر کنیم که در این مقاله تفاوت مشاوره کنکور آنالین با مشاوره حضوری مورد بررسی قرار داده خواهد شد. 

ه شما معرفی می از سوی دیگر یکی از بهترین مراکز مشاوره که در حوزه ارائه مشاوره آنالین کنکور فعالیت می کند ب

شود. توجه داشته باشید شما در این مقاله مطالبی در مورد مشاوره تخصصی کنکور تجربی، مشاوره تخصصی کنکور 

 .ریاضی، مشاوره تخصصی کنکور انسانی و غیره به شما ارائه خواهد شد که میتواند در به شما کمک شایانی کند

ماره تماس قرار داده شده است و شما میتوانید به سادگی با مشاوران مجرب این نکته را در نظر داشته باشید در وب سایت ش

وب سایت ایران تحصیل ارتباط بر قرار کنید. در نهایت اگر قصد دارید اطالعات کاملی نسبت به موارد ذکر شده به دست 

 .بیاورید پیشنهاد می کنیم با ما تا پایان این مقاله همراه باشید

  

 اطالعیه

 .الین برای کنکور دارای محدودیت زمانی نمی باشد و شما میتوانید در هر زمان از این مشاوره استفاده کنیدمشاوره آن

  

 آنالین چیست فواید مشاوره کنکور

مشاوره کنکور آنالین فواید بسیار زیاد دارد به همین دلیل ما در این بخش چند نمونه از فواید آن را ذکر کرده و مورد  

اهیم داد تا شما با دید باز برای استفاده از مشاوره و برنامه ریزی آنالین کنکور اقدام کنید. ابتدا بهتر است بررسی قرار خو

بدانید که استفاده از این نوع از مشاوره به هیچ وجه محدودیت مکانی ندارد. در واقع مهم نیست که شما در کجای کشور 

 .شاوره کنکور آنالین بهره ببریدساکن هستید زیرا میتوانید از سراسر ایران از م

از سوی دیگر استفاده از مشاوره کنکور آنالین دارای محدودیت زمانی نیست و به هیچ وجه زمان کاری آن مانند دفاتر 

مشاوره حضوری نمی باشد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد مشاوره کنکور آنالین استفاده از مشاورین معتبر و 

به دلیل وجود داوطلبان زیاد برای استفاده از مشاوره کنکور آنالین اکثر مراکز مشاوره آنالین از معروف است. در واقع 

مشاورین معتبر و معروف استفاده می کنند در نتیجه به دلیل وجود این ویژگی مراکز مشاوره آنالین همچون ایران تحصیل 

 .می تواند خدمات بهتری را به شما ارائه کند

ر است به دسترسی آسان شما به این نوع از مشاوره اشاره کنیم زیرا این مسئله برای بسیاری از افراد از در انتها هم بهت

اهمیت زیادی برخوردار است. به این نکته توجه کنید زمانی که شما از مشاوره کنکور آنالین استفاده می کنید به ساده ترین 
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ورتی است که در مشاوره کنکور حضوری باید مسافتی را طی کنید، روش با مشاور خود ارتباط برقرار می کنید این در ص

 .از قبل زمان مشخص نمایید و غیره تا بتوانید با مشاوره کنکور ارتباط برقرار کنید

  

 خدمات مشاوره کنکور آنالین چیست

کر کنیم که ذاین سوال یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط اکثر افراد مطرح می شود. به همین دلیل بهتر است 

کنکور  ر آنالین که به داوطلبان ارائه می شود ) مشاوره تخصصی کنکور تجربی، مشاوره تخصصیخدمات مشاوره کنکو

ته ریاضی، مشاوره تخصصی کنکور انسانی، نحوه مطالعه کنکور، آموزش تکنیک های تست زنی، مشاوره انتخاب رش

دست بیاورید ما  امتر های ذکر شده بهکنکور و غیره( می باشد. حال اگر قصد دارید اطالعات کاملی نسبت به هر یک از پار

 .را همراهی کنید

 مشاوره تخصصی کنکور تجربی

رقابت در گروه آزمایشی علوم تجربی در سال های اخیر بسیار سخت و نفس گیر شده است. به همین دلیل قبولی در این 

اشد. یکی از خدماتی که در رشته خصوصا رشته پزشکی آن، نیازمند تالش و برنامه ریزی بسیار درست و اصولی می ب



 

 
 

مشاوره کنکور آنالین صورت می پذیرد، پاسخ به این سوال است که برای قبول شدن در رشته پزشکی چه باید کرد؟ که این 

 .پاسخ برای تمامی دانش آموزان ضعیف تا قوی می تواند متفاوت باشد

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید مشاوره تحصیلی انتخاب رشته آنالین جهت اطالع از

  

 یمشاوره تخصصی کنکور ریاض

همچنین  وقبولی در کنکور ریاضی نیز با سختی های مخصوص به خود همراه است. قطعا دانشگاه های آزاد و پیام نور 

راه های دیگر در  غیر انتفاعی با توجه به اینکه به صورت بدون کنکور داوطلبان را پذیرش می نمایند، می توانند از سایر

نید به راحتی در . اما اگر همه چیز درباره کنکور ریاضی را بدانید، می توارشته های مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهند

 .دانشگاه های دولتی پذیرفته شوید
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 مشاوره تخصصی کنکور انسانی

دروس رشته علوم  قبولی در کنکور سراسری انسانی با استفاده از مشاوره کنکور امکان پذیر است. با توجه به اینکه تعداد

ربه رتبه های برتر یک از تگی کنکور انسانی با استفاده از تجریزی هفانسانی بسیار زیاد می باشد. به همین دلیل برنامه

آنالین بودن آن در هر  روش هایی خواهد بود که می توانید با استفاده از آن بهترین رتبه را کسب نمایید و خوشبختانه به دلیل

 .کجای کشور عزیزمان ایران می توانید به راحتی از مشاوره های الزم برخوردار گردید

  

 کنیدبر روی لینک قرمز رنگ کلیک  مشاوره تحصیلی کنکور سراسری ی کسب اطالعات نسب بهبرا

  

 نحوه مطالعه کنکور

وش صحیح رمطالعه کنکور با درس خواندن برای امتحان کامال متفاوت می باشد. به همین دلیل برای قبولی در کنکور 

طالعه درس خواندن کنکور کمک می نماید تا بتوانند به راحتی بر نحوه مطالعه آگاه شوند و به صورت دقیق به م

حوه نبستگی خواهد داشت بنابراین در قدم اول بهتر است که  بولی شما تا حدود زیادی به نحوه مطالعه شماق  بپردازند.

 .مطالعه را به صورت دقیق آموزش ببینید

 آموزش تکنیک های تست زنی

بل از برگزاری شرایط قبولی در کنکور را می توان به دو قسمت تقسیم نمود. یکی از قسمت ها را می توان در رابطه با ق

می توان  قسمت دوم را است برنامه ریزی نمایند تا بتوانند مقدمات الزم را فراهم نمایند.آزمون دانست که دانش آموزان الزم 

موده اند را پیاده کنند. به زمان کنکور مربوط دانست که در این زمان داوطلبان باید بتوانند آنچه را در زمان یکساله مطالعه ن

 .رد نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشدبه همین دلیل آموزش تکنیک های تست زنی می تواند در این مو

 مشاوره انتخاب رشته کنکور

وجه به این تیکی دیگر از خدماتی که مشاوره کنکور آنالین صورت می پذیرد، مشاوره انتخاب رشته کنکور می باشد. با 

رشته ها را  ده، بهترینمشاوره کلیه داوطلبان می توانند با توجه به عالیق و همچنین استعداد های خود و رتبه کسب ش

 .شته باشندپذیرفته شوند و همچنین با علم به تکنیک های انتخاب رشته با توجه به رتبه خود، بهترین انتخاب را دا
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 مشاوره و برنامه ریزی آنالین کنکور

ی استفاده از همانطور که اشاره شد، مشاوره و برنامه ریزی آنالین کنکور تمامی موانعی را که برخی از داوطلبان برا

در دورافتاده  به همین دلیل هیچ محدودیتی برای شما که .ی باشند را برطرف خواهد نمودخدمات مشاوره با آن روبه رو م

دن مشاوران تمامی ترین روستا هستید و یا در بهترین شهرهای ایران سکونت دارید قرار داده نشده است. در واقع آنالین بو

یی را به همراه زی آنالین کنکور معایب و مزایاقطعا مشاوره و برنامه ری .کشور را به یک مکان یکسان تبدیل نموده است

لفنی و یا تخواهد داشت. یکی از معایب آن را می توان به زمانبر بودن استفاده از این خدمات نسبت به مشاوره های 

 .حضوری دانست

د داشت این یکی از محاسنی که می تواند این معایب را جبران کند، تفاوتی است که شما برای مراجعه به مشاور خواهی

برای کسب اطالعات بیشتر  .تفاوت هم به لحاظ زمان مراجعه و هم از نظر مکان مراجعه می تواند بسیار جبران پذیر باشد

در رابطه با نحوه استفاده از خدمات مشاوره کنکور و دریافت مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دبیرستان در ابتدا الزم است با 



 

 
 

مشاورین ما همه روزه، حتی ایام تعطیل، آماده ارائه خدمات به  .حصیل تماس حاصل نماییدمشاورین و متخصصین ایران ت

 .شما عزیزان خواهند بود. کافی است با شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمایید

  

  اطالعیه

سایت اقدام  اس موجود وببرای ارتباط با مشاورین مجرب مرکز مشاوره آنالین ایران تحصیل میتوانید از طریق شماره تم

 .کنید

  

 تفاوت مشاوره کنکور آنالین با مشاوره حضوری

ر اختیار شما ددر این بخش از مقاله تصمیم داریم اطالعاتی را در مورد تفاوت مشاوره کنکور آنالین با مشاوره حضوری 

نیازمند  ا در مقطع دبیرستان،قرار دهیم. الزم به ذکر است بدانید تمامی دانش آموزان در هر مقطع تحصیلی، خصوص

به مناطق جغرافیایی  مشاوره و برنامه ریزی می باشند اما متاسفانه امکان استفاده از مشاوره برای تمامی داوطلبان با توجه

مامی داوطلبان تآنچه مشاورین ایران تحصیل بدان بسیار متعهد و معتقد می باشند این است که  .مختلف وجود نخواهد داشت

محدودیتی  ورا خواهند داشت و در این زمینه هیچ گونه ممنوعیت  مشاوره تحصیلی کنکور سراسری تفاده از خدماتحق اس

 .نباید برای داوطلبان وجود داشته باشد

بان و دانش هدف مشاوره کنکور آنالین ایران تحصیل ارائه خدمات شبانه روزی می باشد به همین دلیل هر یک از داوطل

ر تمامی بقطع زمانی که دچار مشکل شوند، می توانند با برقراری ارتباط با مشاورین ایران تحصیل آموزان در هر م

مهمی که داوطلبان  یکی از فرآیند های .اطالعات مربوط در هر زمان بدون نیاز به صبر کردن و منتظر ماندن استفاده نمایند

ه برخی از سراسری می باشد. آینده و سردرگمی هایی ک کنکور با آن مواجه خواهند شد، مربوط به انتخاب رشته کنکور

 .داوطلبان در رابطه با انتخاب های خود دارند، موجب تعیین سرنوشت آنان می گردد

  



 

 
 

  

 اخبار پیرامون مشاوره کنکور آنالین

 را کسب کردند رقمی کنکوروسه ۲آموز زیرپوشش کمیته امدادخوزستان رتبه دانش۶

آموزان زیرپوشش بهزیستی در اهواز ذکر کرد: خدمات مشاوره تحصیلی به گزارش ایرنا جمال شیبه در آیین تجلیل از دانش

دانش آموز موفق شدن  6آموز زیرپوشش این نهاد ارائه شده است که از بین آن ها دانش ۱۰۰هزار و  ۲درسی برای و کمک

 .رقمی به خود اختصاص دهند رتبه دو رقمی و سه

 دام مشاور قالبی کنکور برای دختران جوان

کنکور معرفی می کرد و پس از  به گزارش خبر خوان خبربان مرد جوان خود را در پلتفرم اینستاگرام به عنوان مشاور

 .ختران جوان بودند آنها را قربانی نقشه سیاه خود می کرددهایش که اغلب  شناسایی طعمه

 مرکز تحصیلی تربیتی بهزیستی برای کمک داوطلبان کنکور ۲۷۰ت فعالی

 .مرکز تحصیلی تربیتی به مردم خئدمات رسانی میکنند 270بر اساس اعالم سازمان بهزیستی کشور، در حال حاضر 



 

 
 

  

 اطالعیه

 .با استفاده از مشاوره آنالین برای شرکت در کنکور میتوانید در زمان خود صرفه جویی کنید

 خالصه مطلب

اید. توجه داشته باشید ما تمام تالش خود را  در این مقاله شما اطالعات کاملی نسبت به مشاوره کنکور آنالین به دست آورده

کردیم تا بتوانیم دید شما را نسبت به مشاوره کنکور بازتر کنید. زیرا در این صورت شما می توانید با آگاهی کامل برای 

اید. اطالعات از خدمات اقدام نماید. در واقع در این مقاله شما با فواید مشاوره کنکور آنالین آشنا شدهاستفاده از این نوع 

کاملی نسبت به خدمات مشاوره به دست آورده اید و حتی در حال حاضر می دانید خدمات مشاوره کنکور دارای چه 

طلع شدید که این بخش بسیار کاربردی می باشد. در جزئیاتی است. در ادامه از تفاوت مشاور کنکور آنالین و حضوری م

نهایت امیدواریم مطالب موجود در این مقاله بتواند به شما کمک کند تا آینده روشن در بخش تحصیل و شغل برای خود 

 .بسازید

  

 

 


