سالم دوستای خوبم  ،قرار هستش داستان موفقیت یه آدم سخت کوش رو با هم مرور کنیم.
خب دوم مرداد ماه سال گذشته بود که بخش مشاوره مکتبستان رو راه اندازی کردیم
خیلیا میومدن و راجع به خدمت جدید مکتبستان به کنکوری ها در بخش نظرات سوال میپرسیدن
دومین کامنتی که در بخش مشاوره واسه ما ثبت شد کامنت معصومه خانوم بود که بدین شرح بود :

معصومه گفته ((مرداد ۲م ۲۹۳۲ ,در  ۹:۲۳ق.ظ )) :

سالم من  ۴ساله از درس فاصله گرفتم البته انصراف دادم از رشته خودم ؛ خیلی از این کار و ایده مشاورتون خوشم اومد  ،اما میخوام
ببینم تضمینی هست که هروقت احتیاج داشته باشم در دسترس باشید؟ آیا؟

پاسخ ما :

ایشون قصد داشتن بعد از ۴سال شروع به تحصیل کنن .هدف بزرگی هم نداشتن ..اون موقع میگفتن به پرستاری هم راضی هستن...
چون هیچی از دروس یادشون نیست ...
در عمل خیلی کار دشواریه ولی بنده ( دکتر کاویانی) مشاور خصوصی ایشون شدم .اوایل راه و مسیر دشوار و خالصه کلی مشکالت..
ولی بنده در تموم این مسیر کنار ایشون بودم  ...مثه سایر مشاورینمون که تا کنکور همراه شما بودن ...خالصه همه سعی ام رو کردم تا
معصومه خانوم به راهش ادامه بده و با اصولی ترین روش های مطالعه درس هاش رو بخونه و برنامه ریزیاش انجام بشه… و خب ایشونم
خیلی تالش کرد تا راهنمایی های بنده رو اجرا کنه...
تا اینکه ایشون کنکور دادن و به چیزی خیلی بیشتر از اون چه که مدنظرشون بودن تونستن برسن… .ایشون در کنکور 39در رشته
پزشکی قبول شدند و االن دانشجوی پزشکی هستند ! ( در نظر بگیرین ایشون پس از ۴سال از فارغ التحصیلی و تقریبا از سطح صفر
مشاوره با ما رو شروع کردند! )

مکتبستان شعار نمیده .عمل میکنه !
شما هم مطمئن باشین اگه تالش جدی داشته باشین و یه راهنمای خوب همراهتون باشه موفقیت دور از دسترس نیست.
کارنامه معصومه خانوم  ،کسی که بعد از 4سال دوری از درس  ،در کنکور به رشته پزشکی رسید.

خدمات مشاوره و برنامه ریزی کنکور مکتبستان
توسط تیم دانشجویان پزشکی و با مدیریت دکتر علی کاویانی
SMS: 09355885300
Site: www.maktabestan.ir

