
انتخاب رشته

انتخاب دانشگاه

همراه با استاد گلی98انتخاب رشته کنکور 

جلسه6کامل ترین شکل انتخاب رشته در 

برای شناساییMBTIتست روان شناسی معتبر جان هالند و 2
استعداد های شغلی و معرفی مشاغل مناسب

توسط روان شناس بالینی رسمی

شناسایی پر در آمد ترین رشته ها و مشاغل

درصد شانس مردودی0انتخاب رشته با 

از پروسه انتخاب رشته به صورت% 80انجام 
دستی

رای مشاوره شغلی عالوه بر مشاوره تحصیلی ب
ر رسیدن به موفقیت شغلی در رشته مد نظ

باالترین کیفیت مشاوره غیر حضوری



نید و داوطلبان عزیز لطفا هم متون صفحات بعدی این فایل را با دقت مطالعه ک
ود را هم فایل های صوتی که در زیر برای شما از زبان استاد گلی قرار داده می ش

هر برای درک هرچه بهتر از این طرح انتخاب رشته را گوش دهید،برای دریافت
فایل روی دکمه دانلود زیر همان فایل کلیک یا لمس کنید

از چه تست های روان شناسی ای در انتخاب رشته کمک خواهیم گرفت؟

جلسه مشاوره برای انتخاب رشته دقیقا چه کارهایی انجام خواهیم داد؟ 6در این 
(توضیح کامل راجب جلسات)

آیا یک انتخاب رشته خوب می تواند یک کنکور بد را جبران کند؟

نه انتخاب رشته خوب چگو+چه تضمین هایی برای این طرح انتخاب رشته وجود دارد؟
آینده مالی من را تضمین می کند؟

انتخاب رشته حضوری یا غیر حضوری؟

هزینه ثبت نام در انتخاب رشته و نحوه ثبت نام به چه صورت است؟

http://bayanbox.ir/download/6272106909158871026/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.mp3
http://bayanbox.ir/download/2711486201020918083/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%84%DB%8C.mp3
http://bayanbox.ir/download/2198636245037941361/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8.mp3
http://bayanbox.ir/download/9182486777317334397/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87.mp3
http://bayanbox.ir/download/5471975955044165198/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C.mp3
http://bayanbox.ir/download/6538747419987517721/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85.mp3


فادهدر طرح انتخاب رشته استاد گلی با است
از بروز ترین و بهترین تست های روان 

یی و شناسی دنیا،مشاغل مناسب شما شناسا
به شما معرفی خواهند شد،در این طرح از دو

تست روان شناسی برای این مهم کمک 
خواهیم گرفت

mbtiتست : 2
شالوده اصلی این تست بر آموزه های یونگ روان

شناس مطرح شاگرد فروید استوار است که به
ل وسیله این تست نیز می توان یک سری مشاغ

دیگر را برای شما آماده و معرفی کرد

تست جان هالند: 1
اه تست هالند توسط جان هالند استاد دانشگ

آمریکا طراحی شده و در حال هاپکینز جان 
غل حاضر پر کاربرد ترین تست روان شناسی ش

در دنیا و ایران است

این تست ها توسط روان شناس رسمی سازمان 
نظام روان شناسی خانم احمدی انجام و نتایج آن

شته به صورت مکتوب برای شما در پروسه انتخاب ر 
ارسال می شود



جلسه تست های 2در طرح انتخاب رشته امسال عالوه بر 
ه جلسه مشاوره با استاد گلی خواهید داشت،ب4روان شناسی 

جلسه اوال تمام رشته هایی که حتی یک4طور خالصه در این 
درصد در آن ها شانس قبولی دارید برای شما آماده خواهد 

م شد و دوما یک لیست انتخاب رشته بی نظیر و طالیی ه
در صورت )برای دانشگاه سراسری و هم برای دانشگاه آزاد

ات ساخته می شود،شرح تمام کارهایی که داخل جلس( تمایل
ن و به صورت ریز به ریز انجام می شود به دلیل محرمانه بود

صرف وقت زیاد برای ساخت این فرمول خاص امکان پذیر 
،زیرا نیست،اما این فرمول بهترین فرمول انتخاب رشته است

است،یعنی هیچتنها فرمول انتخاب رشته بدون مردودی
80دوما ! داوطلبی مگر اینکه دلش بخواهد مردود نمی شود

واهد درصد پروسه این انتخاب رشته به صورت دستی انجام خ
درصد به کامپیوتر اتکا می شود20شد و فقط 

را عالوه بر مشاوره انتخاب رشته مشاوره شغلی بی نظیری
سات برای رسیدن به در آمد دلخواهتان در آینده نیز در این جل

دریافت خواهید کرد



یکی از مهم ترین اهداف خانواده ها و داوطلبان از 
غلی شرکت در کنکور رسیدن داوطلب به یک آینده ش

مناسب و داشتن امنیت و استقالل و آزادی مالی 
است،اگر بخواهیم ساده صحبت بکنیم تمام این
ار زحماتی که در راه درس کشیده و می کشید در کن
ر پرورش روح شما و افزایش علِم شما باید به تغیی

!اعداد در حساب بانکی شما نیز منجر شود
در طرح انتخاب رشته روی این موضوع حساسیت 

ویژه ای خواهیم داشت و رشته هایی را به داوطلب 
ه در معرفی می کنیم یا برایش انتخاب می کنیم ک

سال از همین االن برای خرید یک 5آینده مثال 
ارد ماشین ساده حسرت نکشد و هرچیزی که تمایل د

بدون نگرانی از قیمت آن بتواند تهیه بکند
یار مهم البته تالِش شما در دانشگاه و آن رشته نیز بس

است اما اینکه شما چند سال دیگر در چه وضعیت
شان مالی ای باشید و حساب بانکی شما چه رقمی را ن

بدهد برای ما بسیار مهم است
ت با شرکت در این طرح انتخاب رشته قطعا موفقی
که شغلی را تجربه خواهید کرد،موفقیت در رشته ای

دوستش دارید و به آن عالقه دارید



کند؟آیا یک انتخاب رشته خوب یک کنکور بد را جبران می
ور رتبه معموال وقتی در کنک! در پاسخ این سوال باید گفت بله

و ای که دلتان می خواهد کسب نمی کنید ناراحت می شوید
همین ناراحتی باعث می شود موقعیت های خوب داخل 

ف مشاور دفترچه انتخاب رشته را نبینید،یکی از مهم ترین وظای
ته انتخاب رشته به دور از احساسات و منطق و پیدا کردن رش

هایی هست که داوطلب را به موفقیت می رساند
به طور مثال فرض کنید هدف شما راه اندازی یک کلینیک

،اما فیزیوتراپی مجهز با در آمد باال در شمال شهر تهران است
کافی متاسفانه رتبه ای که کسب کردید برای فیزیوتراپی

واند ابتدا ممکن است نا امید بشوید اما مشاور می ت! نیست
دقیقا به کاری بکند که شما در رشته کار درمانی قبول بشوید و
!برسیدهمان هدفتان یعنی تاسیس یک کلینیک فیزیوتراپی
رید اما یا فرض کنید شما می خواهید دکترای دامپزشکی بگی
اور برای متاسفانه رتبه شما برای دامپزشکی مناسب نیست،مش

7شما کاردانی دامپزشکی را آماده می کند که پس از صرف
سال می توانید دکترای دامپزشکی را بگیرید

دپس قطعا یک انتخاب رشته خوب یک کنکور بد را جبران می کن



گارانتی بهترین قبولی ممکن

ه مثال معموال تبلیغات اغوا کننده انتخاب رشته را مشاهده می کنیم ک
دل مسلما این م! منطقه پزشکی روزانه قبول شده5000داوطلب با رتبه 

ئله را تبلیغات و گارانتی ها چیزی جز عدم صداقت نیست،اما ما دو مس
برای شما گارانتی می کنیم

!مردود نخواهید شد: اول
اینکه مگر در انتخاب رشته استاد گلی به هیچ وجه مردود نخواهید شد 

!خود شما تمایل داشته باشید
ه دیگری اگر با این انتخاب رشته قبول نشوید با هیچ انتخاب رشت:دوم

قبول نمی شود
اگر با بهترین لیست ممکن برای شما به صورت دستی آماده می شود

گری امکان این لیست قبول نشوید گارانتی می کنیم با هیچ لیست دی
ندارد قبول بشوید 



انتخاب رشته به صورت حضوری یا غیر حضوری؟
یم،ابتدا برای اینکه بتوانیم یک انتخاب رشته خوب داشته باش

این باید آینده داوطلب و منفعت او را در نظر بگیریم،واقعیت
م است که وقتی یک مشاور هم انتخاب رشته حضوری دارد و ه

فت و انتخاب رشته غیر حضوری به دلیل ترافیک شهر تهران و ر 
آمد های مکرر مسلما دچار افت کیفیت می شود،

اب و وقتی دچار افت کیفیت می شود احتمال خطایش در انتخ
جلسه 15تا 8رشته باال تر می رود،مثال اگر صبح از ساعت 

شت حضوری داشته باشد وقتی بعد ظهر یک ساعت در راه برگ
شب قطعا ذهنش آن 24تا 16خانه است در جلسات ساعت 

تگی خوب به این موضوع فکر کنید که خس! کارایی الزم را ندارد
ذهن مشاور چقدر روی قبولی شما اثر گذار است

چنین امسال برای باال بردن کیفیت جلسات انتخاب رشته و هم
ته به در نظر گرفتن وجدان کاری و عمل به گارانتی ها انتخاب رش
ر این صورت غیر حضوری انجام می شود،زیرا کیفیت انجام کار د
تمام نوع بسیار باالست،و می توان به صورت سریع به سواالت

ری داوطلبان پاسخ داد،هم می توانیم برای دانش آموزان بیشت
!انتخاب رشته بکنیم و هم کیفیت کار پایین نخواهد آمد

جلسه مشاوره برای هر داوطلب در نوع 6و همچنین صرف 
حضوری تقریبا غیر ممکن است

نویدتوضیحات بیشتر را حتما در فایل صوتی توضیحات بش



!ظرفیت محدود

رف برای حفظ کیفیت جلسات انتخاب رشته و همچنین ص
وقت کافی برای هر داوطلب جذب دانش آموز به صورت

ال نا محدود کار اشتباه و نا درستی است،بنابراین امس
یت ظرفیت انتخاب رشته را تا حدی کاهش دادیم تا کیف

از ظرفیت انتخاب رشته هر % 50جلسات باالتر ببرد،معموال 
%  50سال توسط داوطلبان مشاوره خصوصی پر می شود و 

از ظرفیت برای داوطلبان آزاد باقی می ماند
ه از شما داوطلبان عزیز در خواست می کنیم برای اینک
شته جلسات را به موقع شروع کنیم و بدون عجله انتخاب ر 
جام کنیم حتما در همان چند روز ابتدایی ثبت نام خود را ان

بدهید



ا تالش ما در این طرح انتخاب رشته فراهم کردن ب
ت برای کیفیت ترین امکانات و صرف بیشترین وق

بوده است،و اطمینان داریم ( جلسه6)هر داوطلب
ه این انتخاب رشته انتخاب رشته ای خواهد بود ک
ی آینده شغلی بی نظیری را برای داوطلب فراهم م

کند

شهریه ثبت نام در طرح انتخاب رشته 
برای داوطلبان داخل ایران

تومان می باشد450/000

ته شهریه ثبت نام در طرح انتخاب رش
برای داوطلبان خارج از ایران

معادل ریالی
باشددالر می 50

هزینه بر اساس صرافی بانک ملی محاسبه می شود

در طرح های 98برای داوطلبانی که در طول کنکور 
هزار تومان 50مشاوره ای استاد گلی شرکت کرده اند 

تخفیف در نظر گرفته شده است



شیوه ثبت نام در طرح انتخاب رشته
ود که به داوطلبان عزیز تمام تالش این بروشور و فایل صوتی استاد گلی این ب

ه ممکن صورت کامل به شما اطمینان دهد این انتخاب رشته بهترین انتخاب رشت
برای شماست،برای ثبت نام در طرح انتخاب رشته دو راه وجود دارد

راِه حل اول این است که مبلغ شهریه را به شماره کارت 
ی خانم مشخص شده واریز کنید و بالفاصله فیش واریزی را برا

این راه احمدی ارسال و تایم های مشاوره را دریافت کنید،
سریع ترین راه است

(حسن گلی)بانک ملی ایران
6037 9917 5557 5127

مشاوره ثبت نام را برای خانم#عبارت راه حل دوم این است که 
گرفته احمدی پیامک یا تلگرام یا واتس اپ کنید تا با شما تماس

ت شود و توضیحات کامل به شما داده شود و سپس در مورد ثب
نام تصمیم بگیرید

شماره تلـگرام،واتس اپ و تماس و پیامک خانم احمدی
09029796762



نام داوطلبان عزیز در صورتی که در مراحل ثبت
یبانی خود به مشکل برخوردید برای هرگونه پشت
نیدمی توانید با خانم احمدی ارتباط برقرار بک

انم شماره تلـگرام،واتس اپ و تماس و پیامک خ
احمدی

09029796762



سخن پایانی از زبان استاد گلی

عزیزانم در تمام طول کار حرفه ای خودم همیشه موفقیت دانش 
آموزانم را اولویت خودم قرار داده ام و همیشه تالشم این بوده که 

دانش آموزان و داوطلبان من بهترین نتیجه ممکن را کسب 
نیز بکنند،این اطمینان را به شما می دهم که در دوره انتخاب رشته
برادر تمام تالش خودم را نه به عنوان یک مشاور بلکه به عنوان یک
کن را بزرگتر دلسوز برای شما انجام خواهم داد تا بهترین نتیجه مم

ما بگیرید،این قول را به شما می دهم،انتخاب رشته ای که برای ش
ای انجام می دهم هیچ گونه تفاوت با انتخاب رشته ای که برای اعض

بلکه دقیقا برای شما مثل اعضای! خانواده ام انجام می دهم ندارد
ره خانواده ام انتخاب رشته می کنم و اطمینان می دهم که در طول دو

ن و انتخاب رشته شمارا مثل عضوی از خانواده خودم بدانم و بهتری
ما بیشترین تالش را برای به ارمغان آوردن یک آینده خوب برای ش

بکنم،دعا میکنم خدا نیز در این راه به من کمک بکند


