برنامه عملیاتی خدمات مشاوره ای آسان کنکور

)1آسیب شناسی تحصیلی فرد،فرآیند تست های استعدادو انگیزش شغلی-
تحصیلی،تطابق فرد با موقعیت تحصیلی-شغلی و اهداف خانواده
)2بررسی نقاط ضعف دانش آموز و تمرکز بر روی آن جهت تقویت مطالب مهم
)3آموزش روش های علمی مطالعه به تفکیک دروس
)4آموزش تکنیک های تست زنی(به صورت موازی در هر درس)
)5اجرای آزمون های ماهانه،آنالیز آزمون،بررسی نقاط ضعف
) 6معرفی منابع مطالعاتی مفید
)7ارسال اخبار مفید و مطالب انگیزشی در کانال
)8ارائه برنامه صحیح به صورت هفتگی و منطبق با آزمون های آزمایشی
)9بررسی نتایج
)11ارتباطات روانکاوی و روانشناسی در صورت نیاز هر فرد
)11ارتباط مداوم با مشاور(سرویس مجازی)
)12توجه به آموزش تغذیه و تفریح مورد نیاز هر دانش آموز

تفاوت خدمات حضوری و غیر حضوری
در خدمات حضوری دانش آموز 2هفته یکبار برنامه دریافت میکند و توسط پشتیبان و مشاور اجرای برنامه پیگیری
می شود.
در خدمات غیر حضوری دانش آموز پس از ارتباط با مشاور هر هفته به صورت مجازی برنامه اش را دریافت میکند.
ولی کلیه مراحل مشاوره و پشتیبانی او به صورت غیر حضوری است.
ارتباط ماهانه با مشاور به صورت تلفنی
در این گونه خدمات دانش آموز در آزمون های ماهانه نیز باید در زمانی که مشاور یا پشتیبان به او اطالع می دهند
به صورت آنالین شرکت کند.نمره او در آزمون ها توسط پشتیبان به او اطالع داده می شود

تعرفه خدمات مشاوره ای:
پکیج مشاوره حضوری تا روز کنکور(پکیج طالیی)

تعداد جلسات 81 :جلسه
هدیه پکیج  :تست استعداد یابی تخصصی که خارج از پکیج  000/000تومان می باشد

هدیه پکیج:انتخاب رشته رایگان

تعرفه کل پکیج 0/000/000 :تومان

مشاوره حضوری پکیج شش ماهه+خدمات پنل حضوری
تعدادجلسات12:جلسه

هزینه8/000/000:

مشاوره حضوری پکیج سه ماهه+خدمات پنل حضوری
تعداد جلسات 6:جلسه
هزینه 100:هزارتومان

خدمات مشاوره غیر حضوری پکیج طالیی تا روز کنکور

هدیه پکیج :انتخاب رشته
هدیه پکیج:تست استعدادیابی رایگان
تماس با ما121-66863272 :
www.asankonkur.com

