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مدرس
افتخار آفرینان ّ
 4سال اخیر

کنکور سراسری1400

کنکور سراسری1400

علی کنعانی هرندی

امیرحسین عزیزمند

پزشیک

پزشیک

علوم پزشکی ایران

علوم پزشکی قم
کنکور سراسری98

کنکور سراسری98

سید کاظم وفایی مقدم

حسین جالدتی

علوم پزشکی شاهد

علوم پزشکی قم

پزشیک

پزشیک

کنکور سراسری97

کنکور سراسری1400

علیرضا سیف اللهی

سید علیرضا میرمحمد حسینی آهاری

دکرتی دامزپشیک

پزشیک

دانشگاه سراسری سمنان

علوم پزشکی قم(آزاد)

کنکور سراسری97

کنکور سراسری1400

محمد مختاران
علوم آزمایشگاهی
علوم پزشکی قم

کنکور سراسری99

محمد علی هوشیاری

رادیوترایپ

 4سال اخیر

کنکور سراسری99

امیررضا مهرابی

حسین متولی

علوم پزشکی گیالن

علوم پزشکی سمنان(آزاد)

پرستاری

کنکور سراسری98

پرستاری

کنکور سراسری98

علوم پزشکی اراک

کنکور سراسری98

امیر ارشادی
علوم آزمایشگاهی
علوم پزشکی سبزوار

کنکور سراسری98

مهرداد ترحمی

محمدجواد غیور

دانیال گنجی

علوم پزشکی سبزوار

علوم پزشکی نیشابور

علوم پزشکی گناباد

رادیوترایپ

هوشربی

پرستاری

مدرس
افتخار آفرینان ّ

کنکور سراسری95

کنکور سراسری98

مهران اصغری

یزدان مرادعلی زاده
مهندیس کامپیوتر

مهندیس کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف

کنکور سراسری98

دانشگاه صنعتی شریف

کنکور سراسری94

کنکور سراسری94

حمیدرضا عبدالملکی

عرفان خوبرو

مهندیس مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

مهندیس مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مهندیس برق

کنکور سراسری95

کنکور سراسری98

علی آقابابایی

کنکور سراسری1400

سیدمحمدامین سیدزاده

علیرضا نوده فراهانی

یونس آشوری
مهندیس شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مهندیس عرمان

کنکور سراسری1400

مهندیس شیمی

کنکور سراسری1400

کنکور سراسری96

محسن امینی هرندی

علی نظری

مهندیس شیمی

مهندیس شیمی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مهندیس شیمی

کنکور سراسری94

محمد ساالری

مهندیس شیمی
دانشگاه صنعتی شریف

کنکور سراسری97

علیرضا قاضی

مهندیس نفت

دانشگاه صنعتی شریف

کنکور سراسری99

محمد مهدی میرزایی

مهندیس متالورژی

دانشگاه صنعتی شریف

کنکور سراسری96

علی رنجبرکرمانی

محمد جواد حاجی سلطانی

کنکور سراسری96

علی زهادی

مهندیس هواوفضا

مهندیس نفت

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

کنکور سراسری1400

محمدجواد عباسعلیان

مهندیس متالورژی

دانشگاه صنعتی شریف

کنکور سراسری99

کنکور سراسری97

مصطفی کاشی

مهندیس متالورژی
دانشگاه صنعتی شریف

کنکور سراسری99

سید امیرعباس روحانی دوست

سید علی گل محمدی
مهندیس متالورژی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مهندیس متالورژی

مدرس
افتخار آفرینان ّ

کنکور سراسری99

کنکور سراسری1400

امیرعلی مهرپو

امین مستوری نژاد

مهندیس کامپیوتر

مهندیس کامپیوتر

دانشگاه تهران
کنکور سراسری97
کنکور سراسری96

محمد فروردین
مهندیس مکانیک
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

پرهام بختیاری
مهندیس معماری
دانشگاه تهران
کنکور سراسری93

کنکور سراسری97

خشایار گودرزی
مهندیس معماری
دانشگاه تهران

امیرمحمد مهرپو
کنکور سراسری93

مهدی خدادادی
مهندیس معماری
دانشگاه تهران

مهندیس عرمان
دانشگاه تهران

کنکور سراسری97

پویا طالئی
مهندیس شیمی

کنکور سراسری95

دانشگاه تهران

امید قره گل
کنکور سراسری98

امیرحسین قویدل
مهندیس شیمی
دانشگاه تهران

مهندیس نفت
دانشگاه تهران

کنکور سراسری99

شاهرخ اسکندری

مهندیس معدن
کنکور سراسری97

دانشگاه تهران

امیرحسین کریمی
کنکور سراسری97

علی خوشگویانفر
مهندیس کشاورزی
دانشگاه تهران

مهندیس کشاورزی
دانشگاه تهران

کنکور سراسری97

محمدامین اوالدزاده

زمین شنایس
کنکور سراسری97

عرفان سبحانی
مدیریت ابزرگاین
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

مدرس
افتخار آفرینان ّ

کنکور سراسری97

کنکور سراسری96

سجاد قدیری
مهندیس برق

محمدحسین داستانی
مهندیس کامپیوتر

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری94

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری96

کنکور سراسری97

مهران فضل خانی

جمشید شاکری

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری98

کنکور سراسری98

مهندیس برق

کنکور سراسری96

محمد حسین جنتی

مهندیس عرمان

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری95
امیرحسین کریمی رهنما

علوم کامپیوتر

محمدرضا شریعتی

مهندیس عرمان

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری95

علی اصغر فالح رسولی

مهندیس شیمی

مهندیس شیمی

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری95

ابوالفضل فکری

مهندیس هواوفضا
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری97

علی اصغر عباسعلیان

مهندیس نفت

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری97

سهیل ذالی قهی

مهندیس نساجی

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری94

علی عباس زاده

مهندیس انرژی

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری94

سروش غفاری

حسام سرخوش

علوم کامپیوتر

رضا غالمی زرنوشه
مهندیس مکانیک
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری99
عرفان اسالمی

مهندیس نفت
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری98

بهمن امیری

مهندیس نفت
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری96

علی شجاعی

ریاضیات و کاربردها

ریاضیات و کاربردها

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری97

سجاد ذالی قهی

مهندیس نساجی

دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

کنکور سراسری97

علی اردستانی
مهندیس معدن
دانشگاه صنعتی پلی تکنیک

مدرس
افتخار آفرینان ّ

کنکور سراسری94

کنکور سراسری95

محمدرضا نوذری

محمد امینی هرندی
مهندیس مکانیک

مهندیس مکانیک

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

کنکور سراسری99

کنکور سراسری95

طه شاهی آشتیانی

محمدرضا صادقی

مهندیس عرمان

دانشگاه علم و صنعت

کنکور سراسری97

دانشگاه علم و صنعت

دانیال طائب نیا

مهندیس شیمی

مهندیس راه آهن

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

کنکور سراسری1400

محمد منش بزرگی
مهندیس متالورژی

کنکور سراسری93

کنکور سراسری1400

محمدرضا کرمی
مهندیس متالورژی

محمدجواد اسالمی زاده
مهندیس متالورژی

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

کنکور سراسری1400

کنکور سراسری95

پارسا افتخارمنش

محمدحسین فوالدی

ریاضیات و کاربردها

فیزیک

دانشاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

کنکور سراسری96

محمد ذوالفقاری

مهندیس مکانیک

دانشگاه خواجه نصیر
کنکور سراسری97

محمدرضا قائمی فر
ریاضیات و کاربرد ها
دانشگاه خواجه نصیر

کنکور سراسری97

محمد حسین فرزان
مهندیس عرمان

دانشگاه خواجه نصیر
کنکور سراسری99

حسام الدین نوریان
ریاضیات و کاربرد ها
دانشگاه خواجه نصیر

مدرس
افتخار آفرینان ّ
کنکور سراسری94

کنکور سراسری97

علیرضا جاللیان
مهندیس عرمان

محمد بذرافکن

مهندیس برق

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

کنکور سراسری1400

کنکور سراسری1400

محمد یوردخانی

مهندیس هواوفضا
دانشگاه شهید بهشتی

کنکور سراسری1400

پویا جمالیان

مدیریت دولیت

علیرضا صوری

آمار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

کنکور سراسری94

کنکور سراسری1400

شاهین صالحی راد

نیما رنجبری
مهندیس مکانیک

مهندیس کامپیوتر
دانشگاه خوارزمی

کنکور سراسری96

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

مسعود جوادزاده

مهندیس معماری
دانشگاه خوارزمی

کنکور سراسری97

علی ثقفی

کنکور سراسری97

علیرضا شرفی فر

ریاضیات و کاربردها
دانشگاه خوارزمی

رضا اسماعیلی

ریاضیات و کاربردها
دانشگاه خوارزمی

کنکور سراسری97

ریاضیات و کاربردها
دانشگاه خوارزمی

کنکور سراسری1400

محمد مهدی امراللهی
کنکور سراسری97

علی دوائی

شیمی کاربردی

مدیریت امور ابنیک
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

کنکور سراسری96

کنکور سراسری97

سید حسین نیرینی

امیرحسین کرکوندی

مهندیس برق

مهندیس پزشیک

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

کنکور سراسری95

امیرحسین بابوته

مهندیس عرمان
دانشگاه شاهد

کنکور سراسری96

دانشگاه شاهد

امیرحسین زند

فیزیک

دانشگاه شاهد

برگزاری کالس های اقتصاد-مایل و آموزش
پرایس اکشن(بورس،فارکس،کریپتو)
برگزاری کالس های کتابخواین و دوره کالس تئوری انتخاب
گلرس،اثر مرکب دارن هاردی،هفت عادت استفان کاوی

برگزاری کالس های کامپیوتر(افیس حرفه ای،
فتوشاپ،پریمیر)...،و اهدای رستیفیکیت معترب
برگزاری کالس های زابن (بر اساس تعیین سطح)

برگزاری دوره های تکنیک محاسبات رسیع
مهارت های زندیگ(تعمیرات،دوزندیگ)...،

مشاوره (خصویص و گروهی) مسمتر آموزیش به صورت حضوری
و غیرحضوری اب دانش آموزان و اولیا محرتم
برگزاری همه روزه(اختیاری) اپنسیون مطالعایت و رفع اشکال توسط رتبه های
زیر هزار کنکور سال های گذشته اب حضور مشاور مربوطه (همه اپیه ها)
استفاده از سامانه کارسنج برای ابزدید و ارائه تکالیف ،ثبت
ساعت مطالعایت و اطالع رساین در پنل کاربری اولیا و دانش آموزان
استفاده از سامانه کارسنج ثبت روزانه منرات کالیس و موارد انضباطی و
اطالع رساین روزانه در پنل کاربری اولیا و دانش آموزان

ما را در فضای مجازی دنبال کنید
www.modarres14.ir

استفاده از کادر آموزیش مجرب و رتبه برتر کنکور و دبیران
مجرب و نویسنده کتاب های مطرح آموزیش

هومشند سازی کالس های دریس و فضای راحت برای
اپنسیون مطالعایت و خواب و کمد برای کتب دریس
استفاده از سامانه کارسنج (برای تکالیف  ،آزمون های ریمتیک
شبانه ،ساعت مطالعایت،جلسات مشاوره )...،و اطالع رساین روزانه
برگزاری اردو های مطالعایت اب جزوات جمع بندی تسیت(موسسات

قلمچی ،گزینه دو،سنجش و )...اب حضور مشاورین و نیرو رفع اشکال
برگزاری آزمون های تسیت و ترشیحی هماهنگ کشوری(قلمچی ،گزینه دو ،مدارس برترو  )...و
طراحی و برگزاری اردو جمع بندی برای آمادیگ بیشرت در آزموهناو کسب رتبه کشوری

برگزاری کالس های املپیاد،مهاریت،جمع بندی تسیت(کنکور)،جرباین و
ترشیحی برای اپیه های دهم ات دوازدهم در کنار کالس های دریس

برگزاری مسابقات فرهنیگ ،ورزیش،هرنی و مذهیب

برگزاری مرامس در مناسبت های میل و مذهیب
برگزاری جلسات قرآین،زیارت عاشورا و دعای توسل هفتیگ

برگزاری اردو های درون هشری و برون هشری
مشاوره (خصویص و گروهی) تربییت به صورت حضوری و
غیرحضوری اب دانش آموزان و اولیا محرتم

همایش انتخاب رشته آگاهانه
ویژه دانش آموزان پایه نهم
قوانین حاکم بر انتخاب رشته

امتیازات هدایت تحصییل و نحوه محاسبه آن

پنج الویت ثبت انیم آموزش و پرورش

زمان مجاز تغییر رشته یا شاخه
عوامل موثر در انتخاب رشته

برریس وضعیت رشته های مختلف در کنکور
رابطه بین تست های هوش و پیرشفت تحصییل

برریس رشته های پرمتقایض دانشگاهی

برای ثبت نام و شرکت در
همایش انتخاب رشته اسکن کنید

تست هوش چندگانه گاردنر
هوش کالمی

هوش درون فردی

هوش موسیقایی

هوش طبیعت گرا هوش فضایی

هوش برون فردی

هوش ریاضی منطقی

هوش حرکتی

هوش درون فردی

شناسایی و تقویت هوش غالب

انتخاب شغل بر اساس تواانیی ها

انتخاب ابزی و ورزش مناسب

برای شرکت در تست هوش گاردنر اسکن کنید

انتخاب رشته تحصییل بر اساس تواانیی ها

