


رزومه کاری و تحصیلی جناب آقای دکتر پیشباز

1391کنور سراسری رشته ریاضی و فیزک سال 910رتبه 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی  رشته دبیری فیزیک از دانشگاه فرهنگیان

1396کنکور ارشد سال 100رتبه 
ه شاهد فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی از دانشگا

1400کنکور دکتری سال 24رتبه 
تان هیات امناایی مشاور و برنامه ریز تحصیلی در مدارس  دولتی و غیر دولتی دبیرس

-گاا -سیمرغ–اد پاسارگ:امام علی و دبیرستان نخبگان علی محمدی و آموزشگاه های 
سرای دانش-قلم چی 

1401الی1395مدرس نکته و تست فزیک کنکور از سال 
سال متوالی5برگزار کننده همایش های انگیزشی و تحصیلی در 

برگزار کننده مراکز انتخاب رشته کنکور



رزومه کاری و تحصیلی جناب آقای مهندس رضوی 
(9حلی )فارغ الحصیل مدرسه سمپاد

1393کنکور سراسری رشته ریاضی و فیزیک سال 360رتبه 
د رجاییفارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شهی

1397کنکور کارشناسی ارشد 125رتبه 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه مازندران
مشاور آموزشی و مشاور تحصیلی مدارس و آموزشگاه های به نام تهران

دبیرساتان –حمادیدبیرساتان نموناه دولتای علای م–دبیرستان نمونه دولتی امام صااد  )
: ماء و آموزشاگاه هاای دبیرساتان سا-دبیرستان موعود-دبیرستان اندیشه صعود-سالم 

...(نو اندیشان و -فراپارسه–فراز دانش -سرای دانش –گا  –قلم چی 
مدرس  نکته و تست ریاضیات کنکور 

سال متوالی5برگزار کننده همایش های انگیزشی و تحصیلی در 
برگزار کننده مراکز انتخاب رشته کنکور



گیانتخاب مسیر زند= انتخاب رشته 



از شکست نباید ترسید
چاره ای باید اندیشید
راهی نو ، باید آزمود

ودتا رسید به سر منزل مقص
بارها خوانده ام
در کتابهای درسی

و شنیده ام
از زبان معلم

پدرم
دوستم

هر بار با عبارتی جدید
باز شکست از پی شکست
؟آیا به مقصد می توان رسید

مقصد را شکستم
با هدفهای کوچک

مدر خانه ی موفّقیت نشست





ه  نکته ناجی در  انتخاب رشت20



درصد افراد سال قبل 40الی 35طبق آمار سازمان سنجش -1
انتخاب رشته نکرده اند 

!پس جا برای شما بیشتر می شه 



ت کنکور زود تصمیم نگیرید برای پش-2



از همههههه مهمتر هدفت چیه عمووویی؟؟؟؟؟؟-3
چی داری چی میخوای؟

*(دنبال بازی تو دانشگاه)*
*(مدرک قاب کن )*
*(دانشجوی واقعی )*



یرخطوط قرمزتونو درنظر بگ-4



به دروغای شاخدار توجه نکن-5



نسااایت سنجشااو تااا آخاار دنبااال کاا-6
یااات تکمیااال  رف+دفترچاااه اصاااالحیه) 
شااو از کارنامااه محرمانااه یاساابز غافاال ن+

(نون شبم واجبتره



(  در صورت نیاز)اعتراض به سنجش-7



ن کارنامتو بغل ک-8



فرش قرمز پهن نکردن برات -9
–دانشجوی خوب رشته بد 
رشته خوب دانشجوی بد

شروعی دوباره



سال زهرمارش میشه4بذارین بره سمت عالقش وگرنه -10
ال بال دکتر خطر حمله اولیاااااااا درگیری کش مکش آقااا این باید ا

مهندس بشه



اعی و پیام موضع گیری بههههه دانشگاههای مثل غیرانتف-11
.نور و آزاد نداشته باشید



اکشوندانشگاههای ترسناککککک وهزینه های ترسن-12



سرتبه حباب داره البته نه مث بور-13
سبت به  رتبه یکی دوهزارتا خودتو باالتر ببین ن



:تاثیر معدل امسال-14
یا فاقد تاثیر مثبت
یا تاثیر مثبت



توجه به رشته های عنوان مشترک -15
علوم و مهندسی صنایع غذایی/علوم و صنایع غذایی
فقه و مبانی حقو  اسالمی/فقه و حقو  اسالمی

اشت محیطمهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مهندسی بهد



هتوجه به مهلت زمانی انتخاب رشت-16
انخاب رشته آزاد جداست



دقت در وارد کردن کد رشته ها-17
(نه مشاور –نه کافی نت )



انتخاب مشترک18-150
(و زبان ریاضی و هنر:برای تمام رشته هاییی که آزمون دادی )



(التیروش شک)نحوه چیدمان کد رشته محل ها-19
آرمانی *
واقع بینانه *
سوپاپ اطمینان *

متمرکز و نیمه متمرکز: نحوه پذیرش 



تعهدات هر دانشگاه بررسی شود -20
...(خوابگاه،وام،محل برگزاری کالس و)



ای با آرزوی موفقیت بر
تک تک شما عزیزان


