بنام خدا
توضيحات طرح هاي مشاوره کنکور گنجينه دانش

حتما تا حاال شنیدید افراد زیادی با اینکه خیلی درس خوندن ولی توی کنکور نتیجه خوبی نگرفتن  ...علت چیه؟
چرا با وجود تالش زیاد خیلیا تو کنکور موفق نمیشن؟ جواب این سوال رو یک روانشناس بزرگ آلمانی داده :
«قبل از تالش و کوشش باید راه و روش صحیح تالش کردن رو یاد بگیری» بله! بعضیا هستن که یک ساعت درس
خوندنشون ارزشی بیشتر از ده ساعت درس خوندن دیگران داره .اونا کسایی هستن که شیوه صحیح مطالعه رو
بلدن ،از بهترین اساتید استفاده میکنن و بهترین مشاورا رو در مسیر پر پیچ و خم کنکور در کنار خودشون دارن...

پس چرا شما یکی از این کنکوریای خوشبخت نباشید که در کمترین زمان ،بیشترین و باالترین نتیجه رو بگیرید.

خدمات ما شامل سه گام طالیی هست که در ادامه توضیح خواهیم داد:
گام اول  :مشاوره حرفه اي
در این گام ما هر روز با شما تماس میگیریم و درباره موارد زیر به شما مشاوره خواهیم داد:

 افزایش انگیزه
 کاهش استرس
 آموزش روش صحیح مطالعه هر درس
 آموزش مراحل صحیح مطالعه
 آموزش تند خوانی و افزایش سرعت تست زنی
 آموزش مدیریت زمان در آزمون های آزمایشی و سپس کنکور
 تذکر برای اجتناب از آفت های مطالعه
 افزایش تمرکز در هنگام مطالعه و جلوگیری از حواس پرتی
 رفع هر گونه مشکل دانش آموز مانند خواب آلودگی و خستگی در هنگام مطالعه و یا
نداشتن روحیه برای مطالعه

 افزایش ساعت مطالعه دانش آموز بدون احساس خستگی
 آموزش تغذیه صحیح برای افزایش حافظه و تمرکز هنگام مطالعه
 آموزش شیوه صحیح تست زنی
 روانشناسی دانش آموز برای رفع مشکالت روحی
 تحلیل دقیق منابع و معرفی بهترین منابع موجود در بازار
 ترغیب دانش آموز به ورزش برای باال بردن روحیه و افزایش راندمان مطالعه
 آموزش شیوه صحیح مرور و جمع بندی دروس برای اینکه مشکل فراموشی به صفر برسد

گام دوم  :برنامه ريزي استاندارد

جمله معروفی در بین روانشناسان وجود دارد که میگویند:
«هدف بدون برنامه ريزي فقط يک آرزوست»
بنابراین اهمیت موضوع برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست و لزوم ان قطعی و اثبات شده است .اما برنامه ای که
ما در اختیار شما قرار می دهیم دارای ویژگی های خاصی است :

 -1شخصی بودن برنامه
برنامه ای که گروه مشاوره گنجینه دانش در اختیار شما قرار می دهد بر اساس استعدادها  ،توانایی ها و
ساعت های آزاد شما برای مطالعه است و برنامه هر شخص با دیگری کامال متفاوت است.

 -2مرورهای استاندارد
طبق نمودار ابینگهاوس (روانشناس آلمانی) مطلبی که برای اولین بار می خوانید اگر تا 22
ساعت آینده مرور نکنید  08درصد آن را فراموش خواهید کرد.
بر این اساس و بر اساس اصول صحیح روانشناسی در برنامه شما مرورهای استاندارد قرار داده
می شود تا مطالب در حافظه بلند مدت شما حک شده و هیچ وقت دچار فراموشی نشوید.
 -3برنامه ریزی دقیق به همراه مشخص شدن حجم مطالعه
در برنامه ای که بصورت هفتگی در اختیار شما قرار می گیرد برای شما مشخص می شود که
در چه ساعتی چه درسی را از روی کدام منبع بخوانید و ضمن اینکه حجم مطالعه شما در آن
ساعت نیز مشخص خواهد شد  .عالوه بر این در برنامه بلند مدت شما نیز مشخص می شود که
هر درسی را در چه تاریخی به همراه تست زنی تمام خواهید کرد.

گام سوم  :پشتيباني  42ساعته
قطعا مهم تر از داشتن برنامه اجرای دقیق آن است  .برای این منظور تیم مشاوره گنجینه دانش پشتیبانی
بی نظیر  22ساعته را در نظر گرفته تا دانش اموز حس خوب داشتن یک همراه را تجربه کند و همیشه در
اوج انگیزه برای اجرای دقیق برنامه باشد .پشتیبانی شامل موارد زیر می باشد:
 تماس تلفنی هر روز از طرف مشاور با دانش آموز
 دانش آموز موظف است بعد از اجرای هر آیتم از برنامه به مشاور پیامک بزند .برای مثال اگر در
برنامه نوشته شده که ساعت  0تا  9دینی خوانده شود در ساعت  9که این آیتم اجرا شد دانش
آموز باید یک کلمه «دینی» را پیامک کند و به همین ترتیب تمام آیتم ها از طرف مشاور چک می
شود تا دانش آموز برنامه را دقیق اجرا کند .اگر یکی از آیتم ها ارسال نشود مشاور بالفاصله با دانش

آموز تماس می گیرد و با او صحبت می کند تا برنامه را خوب اجرا کند .در صورت تکرار زیاد این
موضوع مشکل را با خانواده دانش اموز در میان خواهیم گذاشت.
 دانش اموز موظف است در ساعت هایی که تست می زند گزارش آن را برای ما ارسال کند .برای
مثال  :دینی  28تست  10درست  1نزده  1غلط
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