
تر برای موفقیت در کنکور رشته انسانی از رتبه های بر 
ید ا مشاوره ما ب. کنکور در تیم پنگوئن یم توانید کمک بگیر

فنی تخصیص، آموزش تکنیک ها و برنامه ریزی و مشاوره تل
تا آخرین لحظه مسیر کنکور و رسیدن به موفقیت 

برای درخواست مشاوره خصویص ! همراهتان هستیم
ید  :با این شماره تماس بگیر

021_49729000
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ئنمشاوره تحصییل پنگو 



سالم دوست کنکوری من

.خییل خوشحالم از اینکه میخوای برای کنکور جدی درس بخونی و به هدفت بریس
.از امروز تا روز کنکور هر روز در کنارت هستم

له یم در این مقا. برنامه ریزی کنکور انسانی و مشاوره کنکور انسانی اصویل دارد
، یک خواهیم اصول برنامه ریزی کنکور انسانی را با هم برریس کنیم و بعد از آن

 کنکور رشته انسانی را ببینیم
ی

ی در . نمونه جدول برنامه هفتگ این مقاله همچنیر
چون . قصد داریم شما را در نحوه زمان گذاری برای درس ها هم راهنمانی کنیم 
ی   همیشه برای داوطلبان این رشته تعییر

 کننده تنوع دریس زیاد در رشته انسانی
با خواندن این مقاله یک مشاوره کنکور انسانی مخترص اما کامل و . بوده است

.مفید را تجربه میکنید



در این  مقاله همه راه های رسیدن به موفقیت در کنکور انسانی و راز و رمز های 
ی آن ها، شما را در برنامه ریزی برای کنکور مشاوره کنکور انسانی را بیان کنیم و با گفی 

 راهنمانی کنیم تا به راحن  بتوانید از مشکالت این مسیر بگذرید
مقاله عایل این. انسانی

به شما کمک یم کند تا درس های مهم تر خود را بشناسید، آن ها را در یک جدول 
.برنامه ریزی خوب بچینید و با روش های درست و صحیح آن ها را مطالعه کنید

، مطالعه با روش صحیح انجام نشود، انتظاری برای  اگر در رشته انسانی
ی یک نتیجه عایل هم نی معنی است چون هر یک از درس های این . گرفی 

 در 
ً
رشته، روش مطالعه و تست زنی خاص خود را دارد و الزم است حتما

در کنار همه این ها، تعهد و دلسوزی. مشاوره کنکور انسانی گنجانده شود
اگر داوطلب کنکور انسانی . مشاور برای آینده داوطلب خییل مهم است

، موف قیت هستید، سیع کنید با انتخاب یک مشاور همراه و متعهد و پیگیر
ی کنید .خودتان را تضمیر



و کتاب های تست به درد بخور . در قدم بعدی باید رساغ تهیه منابع خوب بروید
قرار نیست ساعت ها وقت خود را . عایل یگ از عوامل موفقیت در کنکور است

 شما را به جانی نرساند
ً
هارت برای اینکه م. روی کتاب هانی رصف کنید که نهایتا

 باید کتاب خوب تهیه کنید
ً
ید حتما  را باال بیی

.تست زنی

خییل از شما دانش آموزان . حتما به این موضوع توجه کنید
مرتب به دنبال کتاب های جدید و منابع جدید برای مطالعه 

ن فکر یم کنید هر چقدر تعداد کتاب های تست و تمری! هستند
ی شده تر است رن  در صو . شما بیشی  باشد، موفقیت شما تضمیر

ید از چند منبیع بودن دوری کنید و سیع کن. که این طور نیست
ا هر کتانی را که در اول راه انتخاب کرده اید، با دقت و کامل و ب

.روش های درست مطالعه کنید



"دروس عمویم " 

ادبیات

نشر الگو( / هامون سبیط)نشر دریافت :قرابت 

ی زاد)مصور تخته سیاه :آرایه  موضویع نشر الگو( / شاهیر

ی / موضویع نشر الگو : امال و لغت  موضویع خییل سیی

قلمرو زبانی دستور مبتکران/ موضویع نشر الگو : دستور 

عرب  

ی : سطح آموزشی  میکرو گاج/ فوت و فن خییل سیی

ی :سطح باال  (ایاد فییل)نشر الگو / نردبام خییل سیی

میکرو طالنی گاج: درک مطلب 

تیک ایت گاج: لغت 
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دین  

ی / میکرو طالنی گاج : سطح آموزشی  خییل سیی

موج آزمون( / بهمن آبادی)سفیر خرد : سطح باال و جمع بندی 

زبان 

(شهاب اناری)مبتکران : سطح آموزشی 

ی : سطح باال  ی ( / کیاساالر)جامع خییل سیی نردبام خییل سیی

ی به زبان ساده :ریدینگ  ی ( / شهاب اناری)درک می  سیم از می  (کیاساالر)نی 
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"دروس اختصایص " 

ریایص  

(پایه به پایه)سیر تا پیاز گاج : سطح ضعیف 

ی : سطح متوسط  جامع میکرو گاج/ جامع خییل سیی

(پایه به پایه)آی کیو / آنی قلمچی : سطح باال 

اقتصاد

ی : سطح ضعیف  خییل سیی

مبتکران:سطح متوسط 

آنی قلمچی / مشاوران : سطح باال 

مشاوره تحصییل پنگوئن
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ادبیات اختصایص 

(پایه به پایه)سیر تا پیاز گاج :سطح ضعیف 

ی : سطح متوسط  جامع مهر و ماه/ جامع خییل سیی

جامع مشاوران/ جامع میکرو گاج : سطح باال 

عرب  اختصایص

ی / جامع میکرو گاج : سطح متوسط  جامع خییل سیی

جامع میکرو طالنی گاج: سطح باال 
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تاری    خ و جغرافیا

ی : سطح ضعیف  جامع خییل سیی

جامع میکرو گاج: سطح متوسط 

جامع مشاوران: سطح باال 

فلسفه و منطق

ی : سطح ضعیف  جامع خییل سیی

جامع میکرو  گاج: سطح متوسط 

جامع مهر و ماه: سطح باال 

جامعه شناش

ی : سطح ضعیف  جامع خییل سیی

جامع میکرو طالنی : سطح متوسط 

جامع مشاوران: سطح باال 

روان شناش

ی : سطح ضعیف  خییل سیی

میکرو گاج طالنی : سطح متوسط 

مشاوران: سطح باال 

مشاوره تحصییل پنگوئن
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یاصل در برنامه ریزی کنکور انسان7

ا در درس ها ر ، داریدبنابراین باید طبق هدفی که برای قبویل . دروس انسانی زیاد استتنوع ( 1

 رشته انسانی داشته باشید
ی

ه در باره انتخاب درس ها طبق هدف در ادام. برنامه ریزی هفتگ

.کنیمصحبت یم  

ی و در ( 2  باید درس هانی به صورت روتیر
 رشته انسانی

ی
جود برنامه ریزی هفتگ

ی روزانه باید به درس های عمویم بیشی  توجه ش. داشته باشد ود و در این روتیر

.شودآرایه ادنی و ترجمه عرنی تمرین ، معنانی مبحث هانی مثل قرابت 

وعیگ ( 3 ، رسر دیگر از اصول برنامه ریزی کنکور انسانی

د سیع کنی. شدن برنامه مطالعه از درس های تحلییل است

درس هانی که در آن ها مشکل دارید و یا درس های مهم 

.بدهیدتری هستند را در ابتدای برنامه خود قرار 



ی را پشت رس هم مطالعه نکنیددو ( 4  درس هانی مثل ریایصی و فلسفه و منطق و ع. درس سنگیر
ٌ
.  رنی مثال

پشت رسهم مطالعه کردن این درس ها باعث یم شود زود از درس خواندن خسته شوید و برای ادامه 

.باشیدبرنامه انرژی کافی نداشته 

وع و پایان برنامه . کنید درس ها را در زمان های مشخص بخوانیدسیع  ( 5 باید زمان رسر

.برویددریس شما مشخص باشد و هر روز طبق همان جلو 

ی ( 6 ، تایم های مطالعه درس ها باید بیر
 رشته انسانی

ی
90تا 60در برنامه ریزی هفتگ
احت های  سیع کنید برای مطالعه درس هانی . دقیقه ای باشد20تا 10دقیقه با اسی 

ید90مثل فلسفه و منطق و ریایصی تایم های  .دقیقه ای در نظر بگیر

کتاب دریس 5سیع کنید روزانه حداقل . تنوع دریس در هر روز باید زیاد باشد( 7
ار باید سیع کنید همه درس ها را کن. را در زمان های هر چند کوتاه مطالعه کنید

ید .هم جلو بیی



رشته های تحصییلزیر گروه

1زیر گروه 

، آموزش زبان و ادبیات  آموزش الهیات، آموزش زبان عرنی
فاریس، ادیان و مذاهب، ادیان و عرفان، ایران شنایس، 
تاری    خ تمدن ملل اسالیم، تربیت مروج سیایس، حقوق، 
، زبان و  زبان و ادبیات تریک آذری، زبان و ادبیات عرنی
وم ادبیات فاریس، زبان و ادبیات کردی، شیعه شنایس، عل

، فرهنگ و معارف اسالیم،  قرآن و حدیث، علوم قضانی
فقه شافیع، فقه و حقوق اسالیم، فقه و حقوق امایم، 
، فقه و حقوق شافیع، فقه و حقوق  فقه و حقوق حنفی
مذاهب اسالیم، فقه و مبانی حقوق اسالیم، فلسفه، 
فه فلسفه و حکمت اسالیم، فلسفه و عرفان اسالیم، فلس
، ، مربیگری عقیدن  جیم زبان عرنی و کالم اسالیم، می 

، معارف اسالیم، معارف اسالیم  و تبلیغ–مطالعات امنین 
ارتباطات، معارف اسالیم و اخالق، معارف اسالیم و 
ادیان، معارف اسالیم و تاری    خ، معارف اسالیم و علوم 
، معارف اسالیم و  ، معارف اسالیم و علوم قرآنی تربین 

کالم، معارف اسالیم و مدیریت



2زیر گروه 

ی الملل،  آموزش علوم اجتمایع، امنیت اطالعات، امنیت بیر
امنیت نرم، برنامه ریزی اجتمایع و تعاون، پژوهشگری 

امنیت، جامعه شنایس، حفاظت اطالعات، روزنامه نگاری، 
ضد تروریسم، علوم فنی امنیت، مددکاری اجتمایع، مردم 

شنایس، علوم ارتباطات اجتمایع

3زیر گروه 

اقتصاد، امنیت اقتصادی، حسابداری، روابط عمویم، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، گردشگری، مدیریت اطالعات
و ارتباطات، مدیریت امور بانگ، مدیریت امور گمریک، 
، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مد یریت مدیریت بازرگانی
ی، مدیری  هیی

ی
، مدیریت فرهنگ ، مدیریت صنعن  ت دولن 

کسب و کارهای کوچک، مدیریت مایل، مدیریت و بازرگانی 
، مطالعات ارتبایط و فناوری اطالعات، هتلداری دریانی



4زیر گروه 
آمار، آموزش تاری    خ، آموزش جغرافیا، باستان شنایس، 

تاری    خ، تاری    خ اسالم، جغرافیا، زبان شنایس،
علوم انتظایم، علوم سیایس

5زیر گروه 

، آموزش  ، آموزش مشاوره و راهنمانی آموزش ابتدانی
، روان شنایس ، آموزش کودکان استثنانی

، علم تربیت بدنی
 ، ، علوم ورزیسر اطالعات و دانش شنایس، علوم تربین 

مشاوره، مطالعات خانواده



 
 
ایب دروس عمویم کنکور انساب ض 

یبنام درس ض 

4زبان و ادبیات فارش

2زبان عرب  

3فرهنگ و معارف اسالیم

2زبان خارجه

چه ای که در اختیار داوطلبان قرار ی دفی  اولیر
چه عمویم یم باشد  د ، دفی  چ. یم گیر ه این دفی 

درس زبان و ادبیات فاریس ، زبان عرنی 4شامل 
.  فرهنگ و معارف اسالیم و زبان خارجه است 

ایب درس های  عمویم رشته انسانی در تمام زی ر رصی
.شاخه ها یکسان یم باشد

مشاوره تحصییل پنگوئن
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ایب دروس اختصایص کنکور انساب ض 

چه درس های تخصیص رشته انسانی یم باشد که در ا چه ، دفی  ی دفی  ختیار همانطور که یم دانید دومیر
د  این درس ها شامل اقتصاد ، ریایصی ، علوم اجتمایع ادبیات ، عرنی ، تاری    خ و . داوطلبان قرار یم گیر

.جغرافیا ، فلسفه و منطق و روانشنایس یم باشد 

ایب این   تاثیر بسیاری در کنکور رشته انسانی دارند و اطالع از رصی
درس ها درس های تخصیص رشته انسانی

در در کنکور انسانی درس های تخصیص سه برابر درس های عمویم. قطعا برای شما کمک کننده یم باشد 
.نتیجه کنکور تاثیر دارند 

وجه به زیر گروه آن رشته را مشخص کرده و با ترسارسیکنکور اگر قصد قبویل در رشته مشخیص را دارید ، بهی  است قبل از
ایب درس ها در آن زیر گروه برای مطالعه خود برنامه ریزی کنید  ایب درس های رشته انسانی در کنکور در زیر گروه. رصی های رصی

.مختلف در جدول زیر قرار داده شده است 
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5زیر گروه 4زیر گروه 3زیر گروه 2زیر گروه1زیر گروه نام درس

24433ریایص  

12322اقتصاد

42222زبان و ادبیات فارش

41111زبان عرب  

11131تاری    خ و جغرافیا

13223علوم اجتمایع

31122فلسفه و منطق

11133روانشناش
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روش مطالعه صحیح

ی است سیع بر این است که با ایجاد  این روش که یگ از قوی ترین روش های یادگیر
ی فعال تر و آسان تر شود .زمینه ای در ذهن قبل از مطالعه ، روند یادگیر

 
 
:پیش خواب

نید سیع ک. دریس را که یم خواهید بخوانید ، ابتدا پیش خوانی کنید
:برای پیش خوانی از روش زیر استفاده کنید

ی بیندازید( 1 .نگایه رسی    ع و گذرا به می 

.نکات مهم و کلیدی را بیابید( 2

.پاراگراف اول و آخر و خالصه درس را به شیوه ای گذرا بخوانید( 3



:سؤال  سازی 

.  در ذهن خود سؤاالن  راجع به موضوع درس بسازید
:برای این کار یم توانید 

ها را به صورت سؤال درآورید عناوین و تیی 

:خواندن 

ی درس را به طور کامل بخوانید :هنگام خواندن . می 

به دنبال جواب سؤاالن  باشید که در ذهن خود ساخته بودید( 1

.زیر نکات مهم خط بکشید( 2

.اگر مطلنی را درست نفهمیده اید، دوباره آن را بخوانید( 3



:مرور مطالب 

دقیقه 5بالفاصله بعد از مرحله  ی تعریف و بازگونی ، : روز اول 
.رسی    ع مطالب را مرور کنید

کتاب را ورق بزنید و به نکات مهم نگایه : ساعت بعد 24
.دقیقه این کار را انجام دهید5بیندازید، به مدت 

.  دقیقه مطالب دریس را مرور کنید5به مدت : یک هفته ی بعد 
.ذاریدبرای مطالنی که به نظرتان سخت تر است بیش تر وقت بگ

ی ترتیب هر چند وقت یک بار مطالب را مرور کنید تا  به همیر
.هنگام امتحان به مشکیل برخورد نکنید

:بازگوبی و تعریف مطالب 

بعد از آن که خواندن یک بخش به پایان رسید، به ( 1
دازید .بازگونی مطالب آن بیی

مطالب دریس را از حفظ برای خود تکرار کرده یا ( 2
.خالصه نوییس کنید

ی سه برابر یم شود با دیدن، بیان کرد( 3 ن، قدرت یادگیر
شنیدن و این قدرت چهار برابر یم شود با دیدن، بیان 

ی  .کردن، شنیدن و نوشی 



 انواع تست آموزشی و زمان دار
 
معرف

آموزشی تست : اول مرحله 

تست آموزیسر به این صورت است که ما اول یک مبحث یا مقدار مشخص یا یک درسنامه از درس را به 
. ردبرای تفهیم بیشی  و تکمیل آموزش باید تعدادی تست از آن قسمت حل ک. صورت کامل مطالعه یم کنیم

ی بار یک مبحث را فرا یم خوانند یا خییل ضعیف هستند ا  که برای اولیر
ین کار برای دانش آموزانی ین است بهی 

یچ حل کنند .اما تست هم یم تواند مفید باشد. که چند سوال تشر
ی درسنامه کتاب تست بخونی متوجه ن ، نکان  را که در کتاب دریس یا می  شده ایم ما باید در حل تست آموزیسر

یم ی یم توانید نکات را در کتاب با م. این نکات بهی  است در یک دفی  جمع آوری شود. یاد بگیر اژیک همچنیر
برای مثال از یک مبحث یک سوم تست های آن را به صورت تسن  آموزیسر حل کرده و تک. هایالیت کنید

.تک آن سواالت باید برریس شود
هدف . نکته بسیار مهم در حل تست آموزیسر این است که هدف از حل تست آموزیسر محک زدن نیست

ود پیدا هدف اصیل این است که وضعیت دریس شما بهب. این نیست که ببینید چقدر مطلب را یاد گرفته اید
یم. کند ی را یاد بگیر

.با حل تست آموزیسر فقط و فقط قصد داریم نکات بیشی 
حل . ردنکته مهم دیگر آن است که تست آموزیسر را باید دانه به دانه حل کرد و تک به تک آن ها را تحلیل ک

ت همانطور که اشاره شد باید نکات تس. تست ها به صورت فله ای و دست جمیع جنبه آموزیسر زیادی ندارد
.ها را در یک دفی  یا در خالصه درس یادداشت کنیم

!هرگز فراموش نکنید که، حل تست آموزیسر فراوان کلید باز کردن قفل درس ها است



تثبین  تست : دوم مرحله 

هدف از حل تست های تثبین  این است که آموزش های انجام شده در ذهن تثبیت و 
.  ته یم شودبه تست تثبین  تست تسلط هم گف. پایدار شود و تسلط افزایش پیدا کند

ه یعنی اگر چند ماه بعد از آن مبحث مسئله یا تسن  مطرح شد، باید بتوانیم آن را ب
.راحن  حل کنیم و احساس فرامویسر نداشته باشیم

ویل بیشی  روی . در این مرحله تلفیف  از تست آموزیسر و سنجیسر را حل میکنیم
، تست هانی را که نتوان. آموزش تاکید میکنیم سته ایم ما در حل تست آموزیسر و تثبین 

تا در . جواب دهیم یا غلط پاسخ داده ایم یا نکته دار میباشند را نشان دار میکنیم
.مراحل بعدی دوباره برریس کنیم



سنجشی تست ارزیاب  یا : سوم مرحله 

 مانده را برای ارزیانی در نظر 1/3تست ها را در یک مبحث کار کردیم، 2/3به این صورت است که وقن  ما 
تست باف 

یم ی . در این مرحله باید بتوانم تسلط خود را روی آن مسئله بسنجیم. میگیر یک مجموعه تست را با زمان مشخص، معیر
یم ت که نتیجه حل تست سنجیسر این اس. اگر از پاسخ برگ استفاده کنید خییل بهی  است. میکنیم و از خود آزمون میگیر

ی سواالت غلط را نشان دار . متوجه میشوید در کدام قسمت مشکل دارید و کدام قسمت را متوجه نشده اید در این مرحله نیر
اقع در و . به تست ارزیانی گایه تست زماندار هم گفته یم شود. پس از حل تمام سواالت، پاسخنامه را برریس کنید. کنید

.تست ارزیانی اگر زمانش مشخص و محدود باشد به آن تست زمان دار گفته یم شود

.ه کرددر صورن  که در مراحل قبیل مطالعه همه تست های کتاب تمام شده باشد یم توان از یک منبع جدید استفاد: نکته 



بندیتست زمان دار و جمع : چهارم مرحله 

در این مرحله هم بصورت زمان دار تست کار میکنیم هم از آن برای تثبیت و آموزش استفاده
از خالصه نوییس و حاشیه نوییس ها استفاده میکنیم و مطلب مورد نظر را مرور . میکنیم
یم و برریس. میکنیم اولویت با تست های نشان دار است آنها را به صورت آزمون از خود میگیر
. حل تست جمع بندی در آخرین مراحل مطالعه و در ماه های پایانی انجام یم شود. میکنیم



 )نمونه برنامه ریزی روزانه 
 
(رشته انساب

6واحد 5واحد 4واحد 3واحد 2واحد 1واحد روز

شنبه

3درس: 1دینی 

تست35
ساعت2

3درس : 1جامعه 

تست30
دقیقه30ساعت و 1

ترجمه و قوائد: عرنی 
(3درس )

تست30
ساعت2

3درس نصف: روان شنایس 
تست20
ساعت1

:1زبان 
لغت/ 3درس 

تست25
ساعت1

2و 1درس : مرور دینی 
تست30

دقیقه30ساعت و 1

"نون شب " 

تست5: قرابت 
تست5: آرایه 

تست5: مسئله اقتصاد 
تست5: ریایصی 



 نمونه برنامه ریزی 
ی

 رشته انس)هفتگ
 
(اب

6واحد 5واحد 4واحد 3واحد 2واحد 1واحد روز

شنبه
4درس : 1دینی 

35T / 2H
4درس : 1جامعه

30T / 1H 30M
نصف/ 4درس :  روان شنایس 

20T / 1H
لغت/ 2درس : زبان

30T / 1H 30M
1درس : منطق 

25T / 1H 30M
:  مرور دینی 

3تا 1درس 

یک شنبه
ترجمه/ 5درس : عرنی 

25T / 2H
1درس : اقتصاد 

30T / 2H
نصف/ 4درس :  روان شنایس 

20T / 1H
گرامر/ 2درس : زبان 

30T / 1H 30M
ی: ریایصی  گویا و جیی

20T / 1H
:مرور جامعه 

3تا 1درس 

دو شنبه
5درس : 1دینی 

35T / 2H
5درس : 1جامعه 

30T / 1H 30M
نصف/ 5درس :  روان شنایس 

20T / 1H
لغت/ 2درس : زبان 

30T / 1H 30M
نصف/ 2درس : منطق 

25T / 1H 30M
:مرور اقتصاد 

1درس 

سه شنبه
قوائد/5درس : عرنی 

25T / 2H 
1درس : اقتصاد 

30T / 2H
نصف/ 5درس :  روان شنایس 

20T / 1H
گرامر/ 2درس : زبان 

30T / 1H 30M
2معدله درجه : ریایصی 

20T / 1H
:مرور روان

4و 3درس 

چهار شنبه
6درس : 1دینی 

35T / 2H
6درس : 1جامعه 

30T / 1H 30M
نصف/ 6درس :  روان شنایس 

20T / 1H
لغت/ 2درس : زبان 

30T / 1H 30M
نصف/ 3درس : منطق 

25T / 1H 30M
:  مرور منطق 

2و1درس 

پنج شنبه
ترجمه/ 5درس : عرنی 

25T / 2H 
1درس : اقتصاد 

30T / 2H
نصف/ 6درس :  روان شنایس 

20T / 1H
گرامر/ 2درس : زبان 

30T / 1H 30M
دنباله هندیس: ریایصی 

20T / 1H
ریایصی مرور 

_________نویشنکتهتحلیل آزمونآزمون جمعه



، این بخش از مقاله را با دقت بخوان وع کنی  خودت به تنهانی این مسیر را رسر
.برای اینکه بتوانی

یم خوایه در دانشگاه در چه رشته ای ادامه تحصیل بدیه؟ روانشنایس؟ . برای این کار اول هدف خودت را مشخص کن
حقوق؟ تربیت معلم؟ علوم سیایس؟

؟ روانشناس؟ ؟ وکیل؟ دبیر دوست داری در آینده در چه شغیل داشته بایسر

 که چه درس هانی در قبویل تو تاثیر گذارتر هستند
ه در آن حاال طبق جدویل ک. بعد از اینکه هدفت مشخص شد، تو میدانی

ی اصول برنامه ریزی کنکور انسانی   کردیم و همچنیر
ایب درس ها را به تفکیک معرفی  که به تو زیرگروه های رشته انسانی و رصی

وع کن .یاد دادیم، برنامه ریزی کنکور انسانی را به سبک خودت انجام بده و مطالعه را رسر

ی روش مطالعه و تست زنی مخصوص هر درس است وع مطالعه، یادگرفی  پس قبل از . حواست باشد که قدم قبل از رسر
وع، حتما روش های مطالعه دروس مختلف را یاد بگیر  مینان با اط. یم توانی از مشاوره خصویص پنگوئن هم استفاده کنی . رسر

ی کم نخوایه داشت ی  چیر
.یم گوییم که با کمک مشاوران ما در زمینه مشاوره کنکور انسانی
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وع یم شود و بعد از آن در قدم اول، فنون موفقیت 1401روند مشاوره کنکور انسانی  برای تو با یک تماس تلفنی رسر
ین مشاور ب. در کنکور به تو آموزش داده یم شود رای بعد از آن نقاط ضعف تو شناسانی یم شود و با انتخاب بهی 

.آغاز یم شود1401تو، ارتباط و کار برای برنامه ریزی کنکور انسانی 

مشاور خصویص با برریس همه نقاط ضعف و قوت و هدف تو، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت مخصوص تو 
ی های روزانه و تماس های منظم، مطالعه تو را زیر نظر خواهد داشت. انجام یم دهد ی  با پیگیر در کنار . همچنیر

ین شکل ممک ن مشاور خصویص، مشاور ارشد هم با تو در ارتباط است تا همه روند مطالعه و درس خواندنت به بهی 
.این برنامه نمونه برنامه ریزی جامع یم باشد و شامل بخش هانی از برنامه جامع به صورت نمونه است. جلو برود

ی  :برای دریافت برنامه جامع و مشاوره کنکور انسانی میتونی با شماره زیر تماس بگیر


