
 

 
 

توانید از مشاوره تحصیلی تلفنی استفاده کنید؟ شایان ذکر است دانستید به جای مراجعه به مراکز مشاوره حضوری میآیا می

باشد به همین دلیل این روزها اکثر افراد از تمایل بیشتری به دارای مزایای بسیار زیادی می مشاوره تحصیلی تلفنی بدانید

ده از این نوع مشاوره دارند. الزم به ذکر است در این مقاله مواردی همچون مزایای این نوع از مشاوره، جزئیات خدمات استفا

تواند به این نوع از مشاوره، استفاده از مشاوره رایگان تحصیلی و بسیاری از موارد دیگر را به شما ارائه خواهیم کرد که می

 .منحصر به فرد را دریافت نمایید شما کمک کند تا یک مشاوره تحصیلی

ها مراجعه کنید، توانید به آندر ادامه بهتر است به این نکته اشاره کنیم که مشاوران تحصیلی زیادی وجود دارند که شما می

تواند بهترین خدمات را به شما ارائه کند. برای اما ایران تحصیل با داشتن مشاورینی مجرب و متخصص در هر حوزه می

با  9099075307 توانید از طریق شمارههای اجرایی، میئل مربوط به کنور و دانشگاه و استخدام در دستگاهمسا

 .هرگونه نگرانی که دارید را رفع کنید کارشناسان ما در تماس باشید و

  

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

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

  

 

 تفاوت مشاوره تحصیلی تلفنی و مشاوره حضوری

های زیادی وجود دارد. در گام اول بهتر است ذکر کنیم مشاوره تحصیلی بین مشاوره تحصیلی تلفنی و مشاوره حضوری تفاوت

توانید در هر زمان از شبانه روز با مشاور تماس گرفته و از خدمات راحتی می تلفنی هیچ محدودیت زمانی ندارد و شما به
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کند زیرا شما باید در زمان مشخص به مند شوید. اما این مسئله در مورد مشاوره حضوری صدق نمیمشاوره تحصیلی بهره

  .دفتر مراکز مشاوره حضوری مراجعه نمایید

اشاره کنیم که این روزها برای بسیاری از افراد اهمیت بسیاری پیدا کرده است.  در ادامه بهتر است به صرفه جویی در زمان

قابل توجه است بدانید برای استفاده از مشاوره تحصیلی تلفنی نیازی به طی کردن مسافت تا رسیدن دفتر مشاوره ندارید اما 

 .برای استفاده از مشاوره حضوری باید حتما در دفتر مشاور حاضر شوید

کنند از اعتبار بسیار باالیی برخوردار هستند و اکثراً دیگر مشاورین که در مراکز مشاوره تحصیلی تلفنی فعالیت می از سوی

تر کنند. در ادامه بهتر است به این نکته اشاره کنیم که استفاده از توانند شما را به هدفتان نزدیکمعروف هستند. در نتیجه می

توانید از ست، زیرا شما تنها با تماس گرفتن با مرکز مشاوره ایران تحصیل به راحتی میتر امشاوره تحصیلی تلفنی آسان

 .مند شوندمشاوره تحصیلی بهره

  

شما می توانید از طریق تلفن ثابت در هر کجای کشور و با صرفه جویی در وقت و هزینه خود از مهمترین مسائل در  ��

 �� .شوید زمینه تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی مطلع

  

 مشاوره تحصیلی تلفنی خدمات

شود را به شما نوع از خدماتی که توسط مشاوره تحصیلی تلفنی به داوطلب ارائه می 13در این بخش از مقاله تصمیم داریم 

 .توانید با دید باز و آگاهی کامل برای استفاده از این نوع مشاوره اقدام نماییدمعرفی کنیم. در این صورت شما می



 

 
 

 

های سراسری، پیام نور، آزاد، غیر انتفاعی در های دانشگاهآگاه شدن افراد از زمان، شرایط و نحوه ثبت نام آزمون ��

 می مقاطع تحصیلیتما

 هاتخمین رتبه و تراز در تمامی آزمون ��

  در تمامی مقاطع تحصیلی… های سراسری، آزاد، پیام نور ومشاوره انتخاب رشته و انجام انتخاب رشته دانشگاه ��

 های آزمایشی در مقاطع مختلفمعرفی بهترین منابع کمک آموزشی و آزمون ��



 

 
 

 های تحصیلی مختلف همچون: تجربی، ریاضی و انسانیرشته  راسری درنمونه کارنامه قبولی کنکور س ��

  های ریاضی، تجربی و انسانیریزی کنکور در رشتهریزی تحصیلی و برنامهبرنامه ��

 ها در دانشگاه دولتیکسب اطالع از حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی تمامی رشته ��

های تیزهوشان و نمونه دولتی در تمامی های المپیاد، آزمونو اعالم نتایج آزمون آگاه شدن افراد از زمان برگزاری ��

 هااستان

 ها در تمامی مقاطعپذیرش با آزمون و بدون آزمون دانشگاه اطالع افراد از شرایط  ��

  ها از جمله آزاد، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و پیام نورآگاهی از میزان شهریه تمامی دانشگاه ��

 هاکسب اطالعات درباره بهترین مدارس دولتی، تیزهوشان و غیر انتفاعی در تمامی استان ��

 هااطالع از زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ��

 شرایط تحصیل در خارج از کشور و آگاهی از میزان هزینه تحصیل و زندگی در تمامی کشورها ��

  

  .��نیدروی لینک آبی کلیک ک بهترین مشاوره تحصیلی در تهران برای کسب اطالعات درباره�� 

  

  

 مزایای مشاوره تحصیلی تلفنی

طور که در ابتدا مقاله ذکر کردیم مزایای این نوع از مشاوره تحصیلی بسیار زیاد است اما شاید بهتر باشد اطالعات همان

پذیرد که های مختلفی صورت میکاملی نسبت به مزایای مشاوره تحصیلی تلفنی به دست بیاورید. مشاوره تحصیلی به روش

عالوه بر این،  .ها، بنا به دالیل خاصی همچون شرایط متفاوت دانش آموزان و داوطلبان مستلزم شرایط خاصی استاین روش

حضوری برای تمامی  ای از کشور سکونت دارند. به همین دلیل امکان استفاده از خدمات مشاورههر یک از آنان در گوشه

  .آنان وجود نخواهد داشت
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توان دسترسی آسان آن برای تمامی داوطلبان دانست. امکان استفاده از مشاوره دریافت مشاوره تلفنی را مییکی از محاسن  ️☎

دانش آموزان عزیزی که مایلند در مدارس تیزهوشان ثبت نام  .های تحصیلی وجود داردرایگان برای کلیه داوطلبان رشته

توانند از مشاوره قبولی در آزمون تیزهوشان ته آگاهی ندارند، مینمایند اما در رابطه با فنون مطالعه و قبولی در این رش

 .مند گردندبهره

های توان به معرفی بهترین منابع مطالعه کنکور، تخمین رتبه در همه آزموناز دیگر خدمات و مزایای مشاوره تحصیلی می ️☎

امکان استفاده  .ورود به جلسه و غیره اشاره کردهای گذشته، زمان توزیع کارت آزمایشی، دریافت نمونه کارنامه قبولی سال

از این خدمات و بسیاری دیگر با استفاده از مشاوره تحصیلی فراهم گردیده است. همچنین مشاوره تلفنی با بهترین مشاوران، 

 .شود که به راحتی بتوانید در آزمون تیزهوشان پذیرفته شویدموجب می

کنید، درواقع همکاران ما همزمان که با شما صحبت از این طریق صحبت می بعالوه هنگامی که شما با یک مشاور ️☎

اند. این بدین ها دسترسی دارند و پشت یک سیستم متصل به اینترنت نشستهها و اطالعیهکنند، در لحظه به تمامی سامانهمی

چون ثبت نام، دریافت کارت، توانید از ایشان بخواهید مواردی هممعناست که ضمن مطرح کردن مشکلی که دارید، می

  .دریافت اطالعات ثبت نام و نتایج و ... را برایتان انجام دهند

  

  .��روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید مشاوره تحصیلی تلفنی با موبایل برای کسب اطالع از نحوه استفاده از خدمات�� 

  

 مشاوره تحصیلی تلفنی رایگان

لی تلفنی رایگان دهد مشاوره تحصیهایی که مرکز مشاوره تحصیلی ایران تحصیل در اختیار داوطلبان قرار مییکی از آپشن

توانند با استفاده از مشاوره تحصیلی تلفنی رایگان از کلیه است. توجه داشته باشید هر یک از دانش آموزان و داوطلبان می

مند گردند. مشاوره تحصیلی مقطع دبیرستان از جمله خدماتی است که در مشاوره تحصیلی تلفنی به صورت خدمات بهره

توانند از اوطلبان کنکور به دنبال راهی هستند تا بتوانند قبولی خود را تضمین نمایند به همین دلیل میپذیرد. درایگان انجام می

 .مشاوره تضمینی کنکور سراسری استفاده نمایند
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توانند از مشاوره تخصصی برخی از داوطلبان پسر که مشکالت معافیت تحصیلی دارند و یا به دنبال معافیت دائم هستند، می

شود، مربوط به تمام اموری است که تحصیل خدماتی که در مشاوره تلفنی ارائه می .مند گردندنظام وظیفه اخذ معافیت بهره

برای استفاده از مشاوره تحصیلی تلفنی رایگان تنها کافی است با شماره تماس موجود هر فردی بدان وابسته است در نهایت 

 .در وب سایت تماس حاصل فرمایید

  

 چگونه از مشاوره تحصیلی تلفنی استفاده کنیم؟



 

 
 

تماس مشاوره تلفنی  الزم است از شماره مشاور تحصیلی برخوردار باشید. شماره مشاوره تحصیلی تلفنی جهت استفاده از

  .های ثابت است که در انتهای مقاله درج شده و یا در وب سایت موجود استبرای تلفن  متخصصین ایران تحصیل

رات به وجود آمده در طی ای مشغول به تحصیل هستند با توجه به تغییهای فنی و حرفهدانش آموزانی که در دبیرستان ��

های مختلف، ممکن است کمی در انتخاب رشته و دانشگاه سردرگم های اخیر در رابطه با نحوه پذیرش آنان در دانشگاهسال

ای هستند، در مشاوره تحصیلی تلفنی به همین دلیل دانش آموزان عزیز نیازمند مشاوره کنکور سراسری فنی و حرفه .باشند

 .ها آشنا می شوندو همچنین حداقل معدل الزم برای قبولی در هر یک از رشته با شرایط و پذیرش

های مختلفی صورت مشاوره برای دانش آموزان و دانشجویان در حوزه انتخاب رشته و مسائل مشابه آن به صورت ��

اره مشاوره تلفنی را در اختیار پذیرد. بنابراین، در صورت تمایل به استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی الزم است شممی

در مقطع دکتری با شماره گیری شماره مورد نظر خواهید توانست از مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دکتری  .داشته باشید

  .خواهید دست یابیدمند گردید. بنابراین در این زمینه به راحتی خواهید توانست به تمامی آنچه که میبهره

توانند از های پزشکی هستند، میی که دارای مدرک لیسانس هستند و مایل به ادامه تحصیل در رشتهآن دسته از داوطلبان��

توانند کلیه آقایانی که در سن مشمولی خدمت سربازی قرار دارند نیز می .مند شوندمشاوره کنکور در لیسانس به پزشکی بهره

 .ها بهره مند گردندبرای قبولی در هر یک از رشتههای الزم با استفاده از مشاوره رایگان سربازی از مشاوره

  

های های برتر سالمشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری در ایران تحصیل به کمک بهترین مشاوران ایران و رتبه ��

 . ��روی لینک کلیک نمایید شود؛ جهت استفاده از این خدماتقبل آزمون سراسری به دانش آموزان کنکوری ارائه می
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  تفاوت مرکز مشاوره تحصیلی ایران تحصیل با مراکز مشاوره دیگر

مرکز مشاوره ایران تحصیل با مابقی مراکز مطلع شوید، بهتر است ذکر کنیم مرکز  مشاوره تحصیلی اگر قصد دارید از تفاوت

ای که تماس گیرنده مشکلی کند. تمامی مشاوران ما در هر زمینهنحصر به فرد استفاده میمشاوره ایران تحصیل از مشاورینی م

 و رتبه با مشاوری مقطعی، و رشته هر در سراسری کنکور مورد در��  دارد، دارای تخصص و اطالعات به روز هستند.

د فقط یک مشاور با تجربه حضور ندارد و مور هر در بعالوه. بود خواهد شما سواالت دهنده پاسخ کنکور آن در باال تجربه

  .شوندتمامی تیم مرکز تماس ایران تحصیل، در رسته خود متخصص محسوب می

 

باشند. این نکته را در نظر داشته باشید مشاورین مرکز مشاوره ایران تحصیل دارای تخصص و تسلط به امور مشاوره می ��

توانند یک مشاوره ارزشمند اما در بسیاری از مراکز مشاوره، مشاورین از تخصص کافی در مشاوره برخوردار نیستند و نمی
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شود، با یک مشاور باتجربه در آن مورد صحبت تماسی از سوی شما گرفته می به داوطلب ارائه کنند. در تمامی مواردی که

 .خواهید کرد

ای از تحصیالت مدرسه یا تحصیالت تکمیلی و مورد بعدی وجود تنوع در تخصص مشاورین ما است. در هر زمینه ��

بر این، خدمات ایران تحصیل مهاجرت تحصیلی که بخواهید، ما مشاوری با تجربه و متخصص در آن حوزه داریم. عالوه 

توانند از ایران شود. اساتید دانشگاه هم موارد مربوط به ثبت نام یا انتقالی و ... را میفقط شامل حال دانش آموزان نمی

 .تحصیل دریافت کنند

  

  .��وارد شوید مشاوره تحصیلی چیست؟ برای کسب اطالعات بیشتر درباره�� 

  

  

 اخبار پیرامون مشاوره تحصیلی تلفنی

  رشته های انتخابمراکز مشاوره تحصیلی بهزیستی آماده ارائه راهنمایی

صورت تلفنی از  شدگان کنکور به بهزاد وحیدنیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد مشاوره تحصیلی برای پذیرفته

 .امکان پذیر است 1۴۸0طریق تلفن 

 کشور مرکز تحصیلی تربیتی بهزیستی در 270فعالیت 

 .به مردم خدمات رسانی می کنند مرکز تحصیلی تربیتی 270بر اساس اعالم سازمان بهزیستی کشور، در حال حاضر 

 خالصه مطلب

اید اما سعی کردیم اطالعات کاملی نداشته مشاوره تحصیلی تلفنی شاید تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات دقیقی نسبت به

ی به نسبت به تفاوت این نوع از مشاوره با مشاوره حضوری در اختیار شما بگذاریم. در مشاوره تحصیلی تلفنی چه خدمات

شود و چگونه مشکل شما حل خواهد شد. در این مقاله شما با مزایای این نوع از مشاوره آشنا شدید و در متقاضی ارائه می

شناسید که حتی حاضر است مشاوره تحصیلی رایگان را حال حاضر یکی از بهترین مراکز فعال در مشاوره تحصیلی را می

ها برای افرادی است که قصد دارند آینده اوره ایران تحصیل یکی از بهترین گزینههم به داوطلبان خود ارائه کند. مرکز مش

 .شغلی و تحصیلی خود را بسازند

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 
 

های اروپا بدون کنکور و... پرسشی های خارجی و نحوه ورود به دانشگاهاگر در هر موردی از کنکور سراسری، دانشگاه

تان کنند یا در ارشناسان ما تماس بگیرید تا همکاران ما راهنماییبا ک 9099075307 توانید از طریق شمارهدارید، می

 .به صورت اینترنتی آن مورد را برایتان انجام دهند صورت نیاز،

  

 .لینک کلیک کنید این مقاله رویPDF  برای دریافت

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/مشاوره-تحصیلی-تلفنی-3.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/مشاوره-تحصیلی-تلفنی-3.pdf

