تمرین شماره finding ( 3کلمه مشاوره )
مشاوره آنالین کنکور:
در سال کنکور دانش آموز و خانواده به دنبال مشاوری حاذق در زمینه کنکور هستند تا بتوانند به کمک مشاور نتیجه بهتری
کسب کنند  .و امروزه به دلیل مزیت های مشاوره آنالین  ،این سبک از مشاوره برای کنکور طرفداران زیادی پیدا کرده است
که درصدد هستند که از مشاوره های آنالین استفاده نمایند .
برای همین موضوع در این مقاله قصد داریم مزایا و معایب مشاوره آنالین برای کنکور را بیان کنیم و بگوییم که مشاوره های
آنالین یا مجازی برای چه افرادی مناسب تر است .

مزایای مشاوره آنالین برای کنکور :
این سبک از مشاوره این امکان را به دانش آموز می دهد که هر زمانی که درظر داشت بتواند از خدمات مشاوره ای استفاده کند
و نیازی نباشد زمانی طوالنی برای رفت و آمد قرار دهد  .این کار دسترسی به مشاور را برای دانش آموزان راحت می کند و اجازه
نمی دهد در روند مطالعه آنها وقفه ای ایجاد شود .
همچنین امکان استفاده از خدمات آنالین برای تمامی افراد در هر نقطه ای از دنیا که باشند امکان پذیر است  .در سال های قبل
که خدمات آموزشی فقط به صورت حضوری امکان پذیر بود معموال خانواده ها مجبور بودند به نزدیک ترین مراکز مشاوره مراجعه
کنند اما االن با یک تلفن به راحتی می توان مشکالت درسی را برطرف کرد .
یکی دیگر از مزایای مشاوره آنالین برای کنکور سراسری در این است که با هزینه های کمتری می توان از جلسات مشاوره کنکور
بهره مند شد .
اما در کنار تمامی این مزایا مشاوره آنالین معایبی نیز دارد که در ادامه به آن می پردازیم .

معایب مشاوره آنالین کنکور :
در جلسات مشاوره حضوری امکان صحبت رودر رو وجود داشت و همین موضوع تاثیر گذاری جلسه را چندین برابر می کرد اما
در جلسات آنالین این کار سخت تر اتفاق می افتد .
در جلسه مشاوره حضوری امکان برگزاری آزمون به صورت حضوری بود واین سنجش خیلی قوی عمل می کرد اما در جلسات
آنالین امکان این کار وجود ندارد اما در کل مزایا جلسه مشاوره مجازی خیلی بیشتر از معایب آن می باشد ه همین خاطر است
که این سبک از مشاوره خیلی طرفدار پیدا کرده و پر رونق شده است .

خدمات مشاوره ای آنالین :
اینکه کدام یک از خدمات مشاوره را می توان به صورت آنالین ارائه داد در جدول زیر آمده است :
مشاوره فردی

تدریس خصوصی

انتخاب رشته سراسری

انتخاب رشته آزاد

انتخاب رشته نهم

جلسات انگیزشی

برنامه ریزی

آزمون

پیگیری و پشتیبانی

پرسش و پاسخ

همانطور که مشاهده می کنید تمامی خدمات مشاوره درسی را به صورت آنالین نیز می توان ارائه داد  .که برای کسب
اطالعات بیشتر می توانید با مشاوران ما در ارتباط باشید و سواالت خود را برای ما ارسال نمایید

بهترین مرکز مشاوره آنالین :
حال که در شرایط کنونی جامعه مشاوره های آنالین برگزار می شود بهتر است بدانیم بهترین مجموعه ای که خدمات خود را
به صورت مجازی و غیر حضوری ارائه می دهد کجا است و چه خدماتی را ارائه می دهند .
-

ویژگی های بهترین مرکز مشاوره آنالین :

 -1استفاده از مشاوران متخصص که این مشاوران همگی در زمینه مشاوره و برنامه ریزی درسی متخصص باشند و
تحصیالت مرتبط با آن را گذرانده باشند  .این امر به افزایش کیفیت جلسات و همچنین تضمین قبولی دانش آموز
کمک می کند.
 -2تجربه کافی مشاوران یکی دیگر از ویژگی های یک مرکز مشاوره خوب است که به صورت غیر حضوری فعالیت می
کنند چرا که اگر تجربه نباشد کیفیتی هم وجود ندارد مسلما نمی توان آینده یک فرد را به دست کسی سپرد که
خودش سال قبل دانش آموز بوده است  .ن.ع رفتار و ارائه راهکار و نوع عملکرد یک مشاور همگی از تجربه او طی کار
ساالنه با دانش آموزان متفاوت نشات می گیرد .
 -3صبر و حوصله مشاور رکن مهمی در انتخاب یک مشاور خوب است چرا که فردی که احساسا نیاز به جلسات مشاوره
دارد فردی است که نیازبه کمک دارد و باید با صبر و شکیبایی با او پیش رفت  .استرس او را درک کرد و کمک و
همراه او بود .
 -4ارائه خدمات با کیفیت یکی دیگر از ویژگی های یک موسسه خوب است هر چند 3موضوع باال مسلما موجب کیفیت
باال می شود اما اینکه شما مطمئن باشید که شعار نشنیده اید و تا پایان کار خدمات با کیفیت دریافت می کنید بسیار
بسیار مهم و ارزشمند می باشد

گروه آموزشی دکتر پرتوی از مشاوران متخصص وبا تجربه استفاده می کند و همچنین خود ایشان در
صحنه مشاوره حضور دارند و جلسات مشاوره را برگزار می کنند همچنین تخصص و تجربه کافی در تیم
مشاوره ای ایشون وجود دارد و از همه مهم تر تضمین کیفیت ماهانه به شما ارائه می دهند تا مشاوره ای با
خیال آسوده داشته باشید .

-

هزینه های مشاوره آنالین کنکور :

در کنار ارائه خدمات با کیفیت هزینه نیز بخش مهمی از کار است که می توان گفت مرکز مشاوره دکتر پرتوی به عنوان
بهترین مرکز آنالین مشاوره کنکور و نشان باالترین میزان قبولی با هزینه ای کامال مناسب و اقتصادی به مبلغ ماهانه
 052هزار تومان یک برنامه ریزی و مشاوره با کیفیت را به شما ارائه می دهند .

-

خدمات مشاوره آنالین در بهترین مرکز مشاوره :

در گروه آموزشی دکتر پرتوی برای دریافت هر یک از جلسات مشاوره خدمات زیررا دریافت می کنید :
 -1مشاوره ماهانه تحصیلی کنکور  :که شامل 1جلسه مشاوره فردی  +ارائه ویدئو های آموزشی مشاوره ای دکتر پرتوی
 +برنامه ریزی ماهانه فردی و شخصی سازی شده 4 +مرتبه پیگیریو پشتیبانی هفتگی می باشد.
 -2مشاوره انگیزشی کنکور  :که در این جلسات مشاوره فردی به صورت جلسه انگیزشی با داوطلب برگزار می شود .
 -3مشاوره آنالین هدف گذاری  :که در این جلسه برای داوطلب متناسب با ویژگی های شخصیتی او و استعداد های او
هدف مناسبی تعیید می گردد و متناسب با آن داوطلب برنامه ریزی دریافت می کند.

مشاوره آنالین رایگان :
اگر داوطلب کنکوری هستی و نمی دانی که چگونه باید درس بخونی و می خوای از خدمات مشاوره ای انالین ما استفاده کنی
می تونی برای اینکه بهتر و راحت تر بتونی تصمیم بگیری یک جلسه مشاوره انالین با دکتر پرتوی داشته باشی تا سواالتت رو
بپرسی و بتونی به راحتی تصمیم بگیری

