
ــاراتی  ــی انتش ــی آموزش ــه فرهنگ ــزی موسس ــر مرک ــاوره دفت ــد مش واح
ــت  ــگ هدای ــن مرکزکوچین ــوان اولی ــه عن ــاری ب ــی ج ــال تحصیل ــران در س مبتک
دارد  فعالیــت  مهارت هــا  توســعه  و  تحصیلی،یادگیــری  زمینه هــای  در  تحصیلــی 
کــه خدمــات ویــژه ای را توســط کــوچ هــای تحصیلــی  کــه دارای مــدرک بیــن 
ــور  ــر کش ــوزان سراس ــه دانش آم ــه ای و ب ــاوران حرف ــتند و مش ــگ هس ــی کوچین الملل
کــه در آزمــون هــای دوره ای مبتکــران ثبــت نــام مــی کننــد، ارائــه مــی دهــد. 
ــال  ــرد درح ــوچ و ف ــرد ک ــن ف ــارکتی بی ــدی مش ــی فراین ــگ تحصیل کوچین
تحصیــل اســت و هــدف آن دســتیابی مراجعــه کننــده بــه اهــداف تحصیلــی می باشــد.

در ایــن فراینــد یــک کــوچ از طریــق گفتگــو، بــا ایجــاد یــک َجــو دوســتانه و امــن بــدون 
هیــچ گونــه قضاوتــی مراجعــه کننــده خــود را بــه چالــش مــی کشــد تــا در مــورد اهــداف، 
توانایی هــا و نقــاط قــوت و ضعــف خــود فکــر کنــد و بــه خودآگاهــی در ایــن زمینــه برســد. 
بــر  نتیجــه،  بــر روی  تمرکــز  بــه جــای  کوچینــگ تحصیلــی  همچنیــن 
فراینــد یادگیــری تمرکــز دارد تــا دانــش آمــوزان چگونــه یادگرفتــن را بیاموزنــد 
و فــرد کــوچ معتقــد اســت کــه یــک فــرد بــرای مشــکالت خــود پاســخی 
دارد و فقــط نیــاز اســت بــه او کمــک کــرد تــا بــه آنهــا دســت پیــدا کنــد. 



گرفتــن پیشــینه تحصیلــی )عملکــرد تحصیلــی 
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــته و نق ــای گذش ــال ه در س
در دروس مختلف(،سبک یادگیری)شــیوه مطالعــه 
ــا اســتفاده از  ــی و...( ب ــب( ، مشــکالت تحصیل غال
چــک لیســت موجــود در پرونــده هــا بــه منظــور 
ــوزان ــش آم ــف دان ــوت و ضع ــاط ق ــناخت نق ش

تشــخیصی  آزمــون  داوطلــب  چنانچــه   *
)تعین ســطح( مبتکــران را شــرکت کــرده باشــد؛ 
معیــار مناســب جهــت ارزیابــی اولیــه توانای هــا  و 

ــت. ــاوره اس ــرای مش ــف ب ــاط ضع در پایــش دانش آمــوزان در طــول ســال تحصیلــی گاهــی بیــن عملکــرد و نتایــج دانــش نق
آمــوزان تناســب کمــی وجــود دارد از ایــن رو، بــه منظــور شــناخت اختالل هــای احتمالــی، 
از دانش آمــوزان تســت هــای هــوش و غربالگــری بــه صــورت حضــوری گرفتــه می شــود.

ــه ازای هــر آزمــون   ــاه ب ــار تمــاس در م ــه صــورت تلفنــی دو ب ــی ب ــات کوچینــگ تحصیل خدم
)8 مرحلــه آزمــون دوره ای مبتکــران، حداقــل 16 تمــاس موفــق( عــالوه بــر نظــارت بــر عملکــرد 
تحصیلــی ، اطالعــات الزم بــرای هدایــت تحصیلــی بــه صــورت مصاحبــه از  دانــش آموزگرفتــه 
می شــود. در ضمــن در طــول ســال تحصیلــی دو بــار بــا والدیــن  دانــش آمــوز تمــاس گرفته شــده 
و نظــرات و اطالعــات آنهــا در مــورد رونــد تحصیلــی و عالیــق دانــش آمــوزان بررســی مــی شــود.

دفتــر برنامــه ریــزی ویــژه مقطــع ابتدایــی تــا متوســطه مبتکــران ایــن امــکان 
را بــه دانــش آمــوزان مــی دهــد تــا برنامــه مطالعاتــی منظــم و مــدون بــرای خــود 
بــه صــورت هفتگــی داشــته باشــند و بــا ارزیابــی عملکــرد مطالعاتــی خــود طــی 
هفتــه گذشــته، برنامــه متناســب تــری را بــرای هفتــه بعــدی تنظیــم نماینــد.

ــه  ــی برنام ــداول هفتگ ــر ج ــالوه ب ــه ع ــر پای ــزی ه ــه ری ــر برنام در دفت
ریــزی محتــوای مقــاالت مشــاوره ای متناســب بــه هــر پایــه، تحلیــل 
ایــن  همچنیــن  اســت.  شــده  آورده  تیزهوشــان  و  کنکــور  ســواالت 
دفتــر برنامــه ریــزی قابــل اســتفاده مشــاوران آموزشــی مــدارس اســت.

در ایــن بســته ؛ ســعی شــده اســت داوطلــب دفتــر برنامه ریــزی را معیــار شــاخص 
ــه عملکــرد و خودارزیابــی خویــش قــرار دهــد و مشــاوران آن را رصــد کننــد. ارائ

1-  تماس اول قبل آزمون 

2- تماس های قبل و بعد از هر آزمون

3- انجام تست هوش و غبرالگری 

متناسب با هر آزمون در هر تماس موارد زیر بررسی می شود:
تحلیل کارنامه  آزمون به منظور بررسی عملکرد و مشخص کردن نقاط 

قوت و ضعف دانش آموزان در هر درس 
تاکید بر انجام فعالیت های برنامه ریزی، تعیین هدف،شیوه تست 

زنی،خالصه نویسی، مرور و مدیریت زمان در آزمون
معرفی کتاب های مناسب آموزشی با توجه به سطح علمی دانش آموز

برنامه ریزی برای ایام امتحانات و نوروز
ارائه نکاتی برای تمرکز حواس

نحوه ارزیابی آزمون
معرفی و ارسال مقاالت مکتبوب ،فیلم ها و پادکست های آموزشی در هر فصل تحصیلی



ورود به دوره متوسطه دوم  )نهم به دهم(
ارائــه خدمــات تخصصــی در زمینــه هــای انتخاب رشــته تحصیلی 
ــق انجــام تســت هــای اســتاندارد  ــه دهــم( از طری ــه نهــم ب )پای
اســتعداد یابــی و جمــع آوری اطالعــات اولیــه از طریــق مصاحبــه 
بــا والدیــن و دانــش آمــوزان ، بــرای انتخــاب مســیر درســت )در 
بــازه زمانــی بهمن مــاه تــا پایان اردیبهشــت(، صــورت مــی پذیرد. 

کنکور سراسری و آزاد
نتایــج  اعــالم  از  )بعــد  دانشــگاهی  رشــته  انتخــاب 
کنکــور بــه مــدت یــک هفتــه( و ارائــه راهنمایــی هــای 
بــرای  مجــازی(  رشــته  کارنامه،انتخــاب  تحلیــل  الزم) 
انتخــاب درســت توســط متخصصیــن انجــام مــی شــود.

ایــن بســته شــامل مقــاالت مکتــوب )محتــوای مشــاوره ای مــورد نیــاز 
ــی(،  ــای اجتماع ــارت ه ــناختی و مه ــوای روانش ــوزان، محت دانش آم
فیلــم هــا و پادکســت هــای تحصیلی)شــیوه مطالعــه دروس مختلــف 
در رشــته هــای ریاضی،تجربــی و انســانی و همچنیــن مباحــث 
ــل  ــر فص ــا ه ــب ب ــه  متناس ــت ک ــی(  اس ــناختی و انگیزش روانش
ــای  ــق فض ــه از طری ــر پای ــوزان در ه ــای دانش آم ــی و نیازه تحصیل
ــود. ــی ش ــال م ــی و ارس ــران معرف ــون مبتک ــایت آزم ــازی و وبس مج

برگزاری همایش های گروهی:
 ویژه دانش آموزان که دو بار در سال تحصیلی)پایان نیمسال اول- نیمه اول اردیبهشت( در نمایندگی های مختلف 

درشهرستان ها ) حداقل 100 نفر ثبت نام کننده در آزمون داشته باشند( یا در مراکز استان ها ) شهرهای تابعه به جمعیت حدود 
150 نفربرسند(، برگزار خواهد شد.

ویژه والدین به منظور آشنایی والدین با نگرش ها، شیوه های تربیتی و رفتاری صحیح با فرزندان، کارگاه های توانمند سازی والدین در 
زمینه های فرزندپروری، پرورش هوش برمبنای بازی های آموزشی، مهارت های زندگی)مهارت تفکر انتقادی، حل مسئله و ...( برگزار 

می شود.




