
 

 

 آیا مشاور تحصیلی برای موفقیت در کنکور الزم است؟

ندی خویش بوده  ی پیشرفت و افزایش میزان توانماز زمان های قدیم و گذشته آدمی در پ

جز بوده و به ناچار بر دیگری یا چیزی  ااقع انسان ها از انجام کاری عاست. در برخی مو

شده و از  ر کسب نتیجه مورد نظعملکرد و  بهبود  این توسل سببوسل می شدند. مت

یلی تاثیر مشاور  امروزه در امر تحص ری می نماید.یشکست و مشکالت احتمالی جلوگ

 . خشدرسیدن به هدف را فزونی می بامکان  ووده تحصیلی بر کسی پوشیده نب

یم.  از آن ندارر مسیری بگذاریم که شناختی لزومی وجود ندارد که بدون آگاهی پای د

مشاوران در زمینه  دارد. ودامروزه امر مشاوره در تمامی بخش و نقاط کشوری و اداری وج

مورد نظر دارای اطالعات و اندوخته بسیاری هستند که در اثر چندین سال مطالعه و تجربه  

تحصیلی   ی تاثیر وجود مشاوربه بررسمروز قصد داریم می آید. در همین راستا است د به

وجود هرگونه سوال  رت ردازیم. در صوزان بپش آموگی تحصیلی و کنکور سراسری داندر زند

 اله با راز ماندگار همراه باشید.تا پایان مقنیاز به راهنمایی و 

 

 کیست؟ مشاور تحصیلی 

هموار و روشن می   مسیر رسیدن به هدف را برای شمای است که مشاور تحصیلی فرد

یرین به  راهی بهتر نسبت به ساو امکانات الزم را فراهم و شما را از  سازد. تجهیزات

لعاتی بوده و  مشاور دارای اطالعات بسیاری در زمینه های مختلف مطامقصد می رساند. 

ی  روشن شدن مسیربرای   سبه قانون های برنامه ریزی تسلط کامل دارد. مانند یک فانو

یا مانند زنگ هشداری است که   شناختی از آن نداریم و تاریک است. که هیچ می باشد

 را مطلع و آگاه می سازد. ه خطا می رویم ماوقتی ب

باالتر   سراسری و مقاطع مشاور تحصیلی به طور کامل بر مقاطع تحصیلی بخصوص کنکور

 تحصیلی مسلط است. 

 

 ور تحصیلی خوب کیست؟ مشا

ذیل اشاره می کنیم.   معیارهای یک مشاور خوب را بر شماریم به مواردیم اگر بخواه

هرچه مشاور تعداد بیشتری از این موارد را دارا باشد در امر برنامه ریزی و کسب نتیجه  

 کمک بسیاری به شما خواهد نمود.بهتر 

 ریزی درسی رنامه شرفته بپیآشنایی با اصول  •

 مه تغذیه ی با اصول اولیه برنایآشنا •

 و متابولیسم بدن ی آشنایی با فیزیولوژ •



 

 

 تکنیک های روانشناسی و تسلط بر آشنایی  •

 شنایی و تسلط بر کتب درسی مقاطع مختلفآ •

 ، انسانی و...آشنایی با رشته های نظری تجربی، ریاضی  •

 بر قوانین کنکور سراسری  آشنایی و تسلط •

 آشنایی با تکنیک های کاهش وسواس مطالعاتی •

 آشنایی با تکنیک های افزایش سرعت مطالعه  •

 نی آشنایی با تکنیک های تست ز •

 آشنایی با بازه های مختلف نوع برنامه ریزی  •

 و تسلط بر منابع کمک درسی پایه و رشته های مختلف آشنایی  •

 مون های آزمایشی مختلف و کیفیت آن هاایی با آزشنآ •

 و تسلط بر تحلیل کارنامه آزمون آشنایی  •

 زایش تراز و درصدهای افآشنایی و توانایی ارائه راهکار •

 ده به دیگران دارا بودن شخصیت اجتماعی و اهمیت دهن •

 کدیگر نزدیکی گفته ها و عمل به ی •

ور تحصیلی بیان شود. ممکن است از سعی شد مهم ترین نکات در رابطه با مشانکته: 

 مالک های دیگری مد نظر باشد. نظر شما 

 

 چیست؟  وطلب به مشاورعلت نیاز دا

تحصیلی را امری غیر   بخصوص کنکور سراسری داشتن مشاور بسیاری از داوطلبان کنکور

این امر انعطاف بیشتری از خود نشان می در صورتی که والدین در . ضروری می دانند

والدین بنابه فعالت های روزمره  لیل آن پیگیری امور از سمت مشاور می باشد زیرا د دهند.

که و شغل فرصت کمی برای پیگیری دروس و وضعیت تحصیلی فرزند خود دارند. در حالی 

والدین ارائه   ابی را با دانش و تسلط بیشتری انجام داده و در صورت نیاز بهمشاور این ارزی

 می دهد.

مورد قبولی  وطلبان با مشاورین بهتر از والدین بوده و وی را در جایگاه  از طرفی ارتباطات دا

وطلبان بسیار یات و کنکور توسط دائونه که گفته شد اطالعات از جزهمانگ  قرار می دهند.

 شما را از مشاور تحصیلی کامالخت مناسبی از آن ندارند. اندک است و در واقع هیچ شنا

 :مورد نیاز آگاه می سازد. مواردی نظیر اطالعات

 نحوه مطالعه  •

 روش مطالعه  •

 تحلیل کارنامه  •

 تاثیر معدل  •



 

 

 حصیلی سال آخر ت  •

 میزان ساعت مطالعه  •

 ثبت نام در کنکور  •

 ت سال کنکور تعطیال •

 

 وظیفه مشاور تحصیلی چیست؟ 

الزم جهت کسب نتیجه متناسب با  گیری امکانات و دانش ، به کاریک مشاورمسئولیت 

توانمندی داوطلب است. عالوه بر این هدف کلی وظایف ذیل نیز شامل حال مشاور  

 تحصیلی می گردد. 

 توانایی داوطلب یلی و ، تحص، خانوادگیبررسی شرایط محیطی •

 ئه برنامه ریزی متناسب با توانایی و شرایط داوطلب ارا •

 حداقل یک بار در هفته ظیم جلسات مشاوره حضوریتن •

 دو بار در هفتهتنظیم جلسات مشاوره تلفنی حداقل  •

 ح به داوطلب بررسی و تحلیل کارنامه و توضی •

 شخصیتیبررسی نقاط ضعف و قوت درسی و  •

 بررسی دلیل افت یا ضعف مطالعاتی  •

 ارائه راهکار برای افزایش درصد دروس •

 وع برنامه ریزی برای حصول نتیجه بهتر یر نتغی •

 بررسی میزان و درصد تست زنی داوطلب  •

 احث انگیزشی در خالل مشاوره هابارائه م •

 عد از عید و ب  ، عیددوره مدارس، امتحاناتتغییر برنامه در تابستان،  •

 به والدین  وضعیت تحصیلی ارائه گزارش •

 ایط شدن شراسب ارائه مشاوره به والدین جهت من •

 

 ر تحصیلی برای موفقیت در کنکور الزم است؟ آیا مشاو

و اعتقاد دارند  گرفته اند. وران تحصیلی جبهه خاصی نسبت به مشا  اخیرا عده ای از افراد

مشاور و با کمک و تالش خود هم می توانند بدون هزینه برای مشاور  وطلبان بدون داکه 

، اینکه آیا شما یابند. اما من از شما فقط یک سوال می پرسمبه نتیجه دست  تحصیلی

مثل خرید خانه، ماشین،  نداریدو دانش کافی برای آن برای انجام امری مهم که اطالعات 

 اقدام به عمل می کنید؟!..، بدون مشورت و سر خود و.  جهانی ارز ورود به بازار

ورت و دریافت راهنمایی از افراد مطلع و  است که در قرآن نیز توصیه به مشآیا غیر از این 

 آگاه شده است؟ 



 

 

ازی به یک همراه ندارید  یزی و اطالعات کافی از کنکور برخوردارید و نیاگر از دانش برنامه ر

بوده و بودن مشاور تحصیلی نتیجه بخش تر  وال برعکس د داشت اما معمازی نخواهیبله نی

 از نبود آن است. البته سعی بر یافتن مشاوری با دانش و دلسوز داشته باشید. 

 

نیاز در رابطه با مشاور تحصیلی  به بررسی مالک ها و اطالعات مورد  در این مقاله

ن هم اکنون و از تابستاداوطلبان کنکور سراسری و کنکورهای دیگر بایستی پرداختیم. 

 مطالع خود را آغاز نمایند.

لی با  حصیهت مشاوره تمی توانید ج از به راهنمایی ونه سوال و نیت وجود هرگدر صور

 از ماندگار در ارتباط باشید. مشاورین ر

 


