
 توضیحاتی در مورد آموزش تضمینی

 

آموزشگاه میرابی به مدیریت دکتر میرابی فارغ التحصیل دانشگاه شریف برگزار کننده دوره های تضمینی با قرارداد کتبی به 

 شرح زیر است.

 تقویت پایه ریاضی بصورت تضمینی

 )تدریس خصوصی ریاضی تضمینی( -درس ریاضی در کنکور سراسری %70تضمین درصد باالی 

 )تدریس خصوصی فیزیک تضمینی( -فیزیک در کنکور سراسریدرس  %70تضمین درصد باالی 

 )تدریس خصوصی شیمی تضمینی( -درس شیمی در کنکور سراسری %70تضمین درصد باالی 

 SATبخش ریاضی آزمون  740تضمین نمره باالی 

 YOSآزمون  90تضمین نمره باالی 

 برای هر داوطلبی( 2000ری زیر تضمین قبولی کنکور سراسری در رشته مورد نظر شما ) تضمین رتبه کشو

قبولی در آزمونهای ورودی مدارس بصورت تضمینی ) مدارس تیزهوشان، عالمه طباطبائی، سالم، مفید، خرد، کوشش، 

 ابوریحان و ...( میان پایه و یا در هر مقطعی

 GRE Quantitative آزمون 160  تضمین نمره باالی

 GMATآزمون  600تضمین نمره باالی 

 

در کسب این نمره ها بصورت مکتوب خواهد بود و در صورتی که نمره مورد نظر شما محقق نشود کل میلغ شهریه عودت تضمین 

 لطفا فایل نمونه قرارداد را هم مطالعه بفرمائید. .داده میشود

 ائیداین دوره ها توسط شخص دکتر میرابی برگزار میشود. رزومه ایشان را میتوانید در سایت زیر مطالعه  بفرم

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/ 

 و یا در صفحه اول سایت آموزشگاه

https://mirabiedu.com/ 

تحصیلی ایشان را به این باور رسانده است که سال سابقه تدریس تالیف و مشاوره  16سوابق موفق تحصیلی ایشان به همراه 

میشود هر دانش آموز با هر پایه تحصیلی را به موفقیت عالی تحصیلی رساند. و اگر کسی توانسته به یک موفقیت تحصیلی برسد 

 هر شخص دیگری هم بخواهد میتواند به ان اهداف برسد.

 

 ت.علمی دروس اسو آموزش  مشاوره تحصیلیتلفیق این دوره ها 

 تقویت پایه علمی بصورت تضمینی

 احیای قدرت یادگیری در دانش آموزان افسرده

http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/
http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi/
https://mirabiedu.com/
https://mirabiedu.com/


 تحول در یادگیری

 تحول علمی دانش آموزان کنکوری

 تحول آموزشی در دانش آموزان و دانش جویان

 تحول یادگیری در دانش آموزان

 تحول یادگیری و علم اندوزی با فنون روانشناسی

 دکتر میرابی برگزار کننده دوره های تغییر و تحول در یادگیری و تحول آموزشی است.آموزشگاه میرابی به مدیریت 

بصورت توام میتواند هر دانش آموزی با هر  تالیف و مشاوره تحصیلی  سال تدریس و16 کارگیری فنون روانشناسی و تجربه ب

 داوطلب همکاری کند. سطح علمی را به قویترین دانش آموز تبدیل کند، فقط اگر

جلسه مشاوره معارفه و همچنین جلسه اول رایگان است. سپس با توجه به ارزیابی دکتر میرابی از داوطلب و در صورت رضایت ایشان 

 قرارداد امضا میشود.

برگزار میشود. اگرچه اگر آقای میرابی تشخیص بدهند تعداد جلسات بیشتری  تومان میلیون 21  به مبلغ جلسه، 30این دوره ها بصورت 

 بصورت رایگان برگزار میشود تا هدف آموزشی مورد نظر محقق شود.

الزم به ذکر است که اگر متقاضی درصد باالتر و یا نمره عالی تری را بصورت تضمینی بخواهد این با تعداد جلسات بیشتر 

و جزو  شیمی در کنکور سراسری را دارند %۸۴فیزیک و  ۸۷ریاضی،  ۹۷دکتر میرابی سابقه در صدهای خود امکان پذیر است. 

 ) واعظ غیر متعظ نیستند!( اساتیدی است که خودش از رتبه های برتر کنکور بوده است.

 

ماهه  4فشرده تر و ماه زمان نیاز هست. اگرچه میتوان این دوره را بصورت  6بصورت پیش فرض هفته ای یک جلسه و حدود 

 برگزار کرد.

سال ایشان را به سطحی رسانده است که میدانند فقط درس خواندن برای موفقیت علمی  61تجربه کار با هزاران دانش آموزان به مدت 

 الزمه موفقیت در هر امری از جمله موفقیت تحصیلی است.کافی نیست بلکه باورهای مناسب ) افکار غالب صحیح( 

ا اولیا و یا متقاضی بزرگسال امضا میشود که در صورت عدم توفیق و یا عدم رضایت از نتیجه، کل وجه مسترد قراردادی ب

و همچنین اگر متقاضی بزرگسال یا اولیا داوطلب از روند کار بسیار راضی باشد داوطلبانه میتوانند بند تضمین قرارداد  میگردد.

 را فسخ کنند.

جواب را میدهد که به حرفها و آموزه ها و تمرینها به دقت و با اشتیاق پاسخ دهند. لذا اگر دانش این دوره برای افرادی بهترین 

 آموز خودش نخواهد این دوره اثری ندارد.

 این دوره برای دانش آموز و دانشجو و بزرگسال بدون محدودیت سنی برگزار میشود.


