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آموزش  راه  نقشه  نوین  هاى  مسیر  ایجاد  ما،  هدف 
کشوراست.رقابت با آموزش کشورهاى پیشگام جهان 
بـه ما انگیزه مى دهد تا هـروز به فـکرایده هاى نـو 
در  بودن  پـویا  ما،  فـلسفه  باشیم.  کشور  درآموزش 

امر آموزش است.
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تحصیالت :
 MBA کارشناسى و کارشناسى ارشد مهندسى برق (مخابرات) و

IT دکترى مدیریت

تجربه کارى آموزشى:
• آموزشگاه کمال علم: مدیریت آموزشى از سال 1376 تا سال 1382

• آموزشگاه برگزیدگان کنکور: رییس هیئت مدیره و مدیر عامل، از سال 1376
 تا سال 1384

مشاور، برنامه ریز و ناظر تحصیلى:
• بیش از دو دهه 1375 تا کنون

• 100 ها مدرسه و مجتمع آموزشى تهران و استانها

مولف کتب :
دوربین                       انتشارات ماهواره
رمز و راز آموزشى       انتشارات شبقره
کیک خوشمزه            انتشارات شبقره
هنر انتخاب                 انتشارات شبقره

مقاالت علمى :
• عنوان : مدیریت منابع انسانى، خرداد 1393، اولین کنفرانس بین المللى

 اقتصاد ، مدیریت ، حسابدارى و علوم اجتماعى
• عنوان : مدیریت استراتژیک، خرداد 1393، اولین کنفرانس بین المللى

 اقتصاد ، مدیریت ، حسابدارى و علوم اجتماعى
• عنوان : مدیریت دانش، خرداد 1393، اولین کنفرانس بین المللى 

اقتصاد ، مدیریت ، حسابدارى و علوم اجتماعى
دوره هاى آموزشى :

• ورکشاپ بین المللى مدیریت استراتژیک، BRIAN TRACY، سال 2016 – تهران
• ورکشاپ بین المللى توسعه رهبرى سازمان ها، BRIAN TRACY، سال 2015 – تهران

 ،GRAEMS CODRINGTON-DAVID SMITH پژوهى،  آینده  المللى  بین  ورکشاپ   •
سال 2015 – تهران

 PERO MICIC – PIETER جهانى،  مدیریت  المللى  بین  کنفرانس  هشتمین   •
GELDENHUYS، سال 2016 – تهران

گروه مشاوره اى - آموزشى دکتر راعى از سال 1378 شروع به فعالیت و در طى 20 
سال بالغ بر صدها مدرسه و 300 معلم و مشاور در تهران و شهرستان ها تحت پوشش 

و آموزش قرار داده و باالى 200 سمینار سخنرانى در عناوین آموزشى- روانشناسى
و مدیریتى منطبق بر آخرین مقاالت و پژوهشهاى علمى روز دنیا ارائه داشته است.

برنامه ریزى یعنى مقدمه پیشرفت

یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم

یادگیرى مبنى بر روانشناسى

آینده یعنى انتخاب

شناخت،مقدمه هر انتخاب درست مى باشد

على حاج نوروزى      هوافضا خواجه نصیر 
مهندسى کامپیوتر الزهرا   المیرا خوش کام   
مهندسى معدن امیرکبیر  یاسمین جعفرى    

ماندانا بابایى              مهندسى معمارى علم و صنعت 
ملینا محبتى                       مهندسى صنایع   

رایا شهریارى                    مهندسى عمران شهید بهشتى 
مهندسى کامپیوتر شریف    یاسمین خرازان   

مهندسى عمران تهران    صبا یزدان پرست   
مهدیه رعیتى                مهندسى کامپیوتر عمران  

مهندسى برق بهشتى   زهرا امیرى               
سخر زارع                    مهندسى شیمى تهران  
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 رشته تجربى
رشته قبولىنام دانش آموز

سینا حجتى
فاطمه اسکندرى

مهدیه اسدى
افق حاجى محمدى

فاطمه کرمى پور

نگین امیرى
سارا یادگارى
پرستو هاشمى

پریا یاورى

ریحانه عبدى
نرگس محمدى

پزشکى علوم پزشکى کرج
پزشکى تهران
پزشکى تهران

پزشکى اراك

دندانپزشکى سمنان
داروسازى کرج

داروسازى سمنان
فیزیوتراپى تهران

داروسازى کرج
دندانپزشکى علوم پزشکى قم

پزشکى تهران

رشته قبولىنام دانش آموز

مائده سراج                              حقوق عالمه  
مهسا تیمورى                    علوم تربیتى عالمه  

زهرا اکبرزاده                         حقوق الزهرا 
فائزه بخشى                                  حقوق شاهد

نیلوفر اله قلى                      مدیریت بیمه اکو  
نگین عابدى                  مدیریت بازرگانى عالمه 
پادینا على رضاى                     حقوق تهران شمال  

علوم تربیتى عالمه   زهرا اکبرى                
سها سهراب                حسابدارى شهید بهشتى 

ساناز توسلى                      علوم تربیتى عالمه 
جامعه شناسى  تهران  ارغوان حق دوست    

 رشته  انسانى

رشته قبولىنام دانش آموز

 رشته ریاضى

على حاج نوروزى      هوافضا خواجه نصیر 
مهندسى کامپیوتر الزهرا   المیرا خوش کام   
مهندسى معدن امیرکبیر  یاسمین جعفرى    

ماندانا بابایى              مهندسى معمارى علم و صنعت 
ملینا محبتى                       مهندسى صنایع   

رایا شهریارى                    مهندسى عمران شهید بهشتى 
مهندسى کامپیوتر شریف    یاسمین خرازان   

مهندسى عمران تهران    صبا یزدان پرست   
مهدیه رعیتى                مهندسى کامپیوتر عمران  

مهندسى برق بهشتى   زهرا امیرى               
سخر زارع                    مهندسى شیمى تهران  

برخى از قبولى هاى موسسه راعى
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ماموریت ما

فلسفه ما

چرا ما؟؟

فلسفه ما،ایجاد مسیر هاى نوین در نقشه راه آموزش کشور است.رقابت با آموزش کشور هاى پیشگام جهان 
به ما انگیزه مى دهد تا هر روز به فکر ایده هایى نو درآموزش کشور باشیم.

فلسفه ما،پویا بودن درامرآموزش است.

انبوه محتواهاى موجود در کنکور عامل مخربى براى دانش آموزان است.دانش آموزان به  گمگشتگى در 
مجموعه اى از راهنمایى ها،منابع،جزوات و افرادى نیاز دارند که بتوانند به آن ها اعتماد کنند.اعتماد حاصل 
از بیست سال تجربه در زمینه آموزش(باالخص  با بیش  سابقه کارى درخشان است.گروه آموزشى راعى 
کنکور سراسرى)داراى کارنامه اى پر ستاره است.ستاره هایى که خبر از معرفى یک نخبه به جامعه علمى 
به  دنیا مشغول  در سراسر  راعى  آموزشى  گروه  پزشکى  و  مهندسى  التحصیل  فارغ  .صدها  میدهد  کشور 

فعالیت هستند و این امر مایه افتخار گروه آموزشى ما است.
انتخاب ما یعنى،تسهیل امور آموزشى،داشتن مرجعى براى پاسخ به سئواالت متنوع دانش آموزان،داشتن 

یک پایگاه دانش استوار در زمینه آمـوزش. حضور مـا یعنى حذف کالس هاى آموزشى
بى کیفیت،یعنى نظارت کامل مدیر مدارس بر فرآیند آموزش دانش آموزان.به عبارتى دیگر:

همکارى با ما یعنى آگاهى شما از تمامى نیازهاى آشکار و پنهان دانش آموزانتان

درمقابل کند.  مى  جاودانه  دنیا  این  رادر  ما، حضورمان  است.دستاورد  انسان،جاودانگى  میل  ترین  اصیل 
با تا  هستیم  اینجا  مـا  داشت  نخواهد  انسان  بـراى  پوچى  جز  ارمغانى  بالتکلیفى  و  شکست  احساس 
 شکست ها مقابله کنیم.ماموریت ما تربیت دانش آموزان موفق درکنکور و با عزت نفس در زندگى است.
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خدمات مشاوره اى

خدمات مشاوره اى موسسه راعى طبق الگوى مدارس k_12 به شرح زیر مى باشد:
موسسه راعى براى هر مدرسه بر اساس تعداد دانش آموزان یک  یا چند مشاور متخصص را در مدرسه به کار 

خواهد گرفت.
 وظیفه این مشاوربه شرح زیر است: 

٭ نظارت بر برنامه دانش آموزان و ارسال برنامه هفتگى براى مدارس 

٭ برگزارى جلسات مشاوره فردى طبق برنامه مشخص با دانش آموزان 
٭ ارائه گزارش وضعیت دانش آموزان به مسئول مشاوره مدارس براى هر دانش آموز 

٭ ارائه گزارش وضعیت عملکرد دانش آموزان پس از هر آزمون آزمایشى 
٭ بررسى طرح درس دبیران و تطبیق آن با آزمون آزمایشى 

٭ گزارش پایان هر فصل به مدرسه به صورت پاورپوینت 
٭ گزارش به اولیا هر ترم یک مرتبه

عالوه بر مشاور متخصص، یک تیم ارزیابى در ستاد موسسه به صورت مستمر به ارزیابى دانش آموزان و روند 
مطالعاتى آنان مى پردازند. وظایف گروه ارزیابى عملکرد به شرح زیر است: 
٭ بررسى ساعات مطالعاتى و گزارش مشاورین و دسته بندى دانش آموزان 

٭ارائه راهکار بر اساس دسته بندى دانش آموزان به مشاورین 
٭ ارزیابى عملکرد دبیران و تعامل با دبیران براى ارائه برنامه مطالعاتى اثربخش 

٭ بررسى نتایج آزمون هاى دانش آموزان و برگزارى جلسات ویژه براى دانش آموزانى که افت تراز داشته اند.
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جلسات مشاور فردى

ارائه برنامه هفتگى شخصى

رصد وضعیت دانش آموز

تحلیل نتایج

پاسخ به سواالت

ارائه راهکار

تهیه گزارش از عملکرد
دانش آموز 
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1_جلسات مشاوره گروهى دانش آموزان

 هر دانش آموز براى موفقیت در کنکور باید بتواند به طور اثربخش مطالعه کند، بر روى شیوه  تست 
زنى مسلط باشد، هنر آزمون دادن را فرا بگیرد و در نهایت بتواند هیجانات مثبت و منفى دوران کنکور 
مانند اصطراب، ناامیدى، یا ترس را مدیریت کند. به همین منظور ما 12 کارگاه مشاوره اى براى شما 
طراحى کردیم. مدت زمان هر کارگاه بین 120 الى 240 دقیقه مى باشد. سخنران این کارگاه ها 

شخص دکتر راعى خواهد بود. 
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  عناوین همایش هاى دکتر راعى
 همایش  شماره1

آموزشى: قوانین برنامه ریزى-اصول
 شخصى سازى برنامه 

 روانشناسى: هدف و عادت

همایش  شماره 2

آموزشى:نحوه شیوه مطالعه دروس و
 تحلیل کنکور سراسرى 

همایش شماره 3
آموزشى: روش تست زنى در منزل 
اشتباهات تست زنى-سواالت ساده

 متوسط سخت 
روانشناسى: انگیزشى

 (زندگینامه آنجال دیویس) 

همایش شماره 4

آموزشى: تحلیل آزمون داخلى+ خالصه
 نویسى 

روانشناسى: تصور از خود+ وسواس
مطالعاتى+ کارگاه تغذیه 

همایش شماره 5

آموزشى: مهارت آزمون دادن+ 
مدیریت زمان

روانشناسى: تمرکز 

همایش شماره 6

آموزشى: تحلیل آزمون آزمایشى+
 تحلیل کارنامه آزمون 

روانشناسى: سبک یادگیرى+هوش
 هیجانى+شاخص حضور در کالس 
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  عناوین همایش هاى دکتر راعى
  همایش  شماره 7

آموزشى: مدیریت زمان در آزمون
  آزمایشى+ راهکار ارتقاى تراز 

  روانشناسى: عزت نفس +اهمالکارى

همایش شماره 8

آموزشى: نحوه مطالعه در دى ماه+
مدیریت جامانده ها+ استاندارد

  آزمون هاى دى ماه 

همایش شماره 9

  آموزشى: راه مقابله با تست هاى شک دار 

  روانشناسى: اراده و تاب آورى

همایش شماره 10

آموزشى: شروع جمع بندى و نحوه
  مطالعه عید نوروز 

روانشناسى: ناامیدى+افسردگى

همایش شماره 11

آموزشى: شیوه هاى جمع بندى،
تحلیل کارنامه آزمون جامع+تغییر 

 بدون عدد 
روانشناسى: خواب+نگرش رتبه هاى

 برتر  

همایش شماره 12

آموزشى: شیوه مطالعه در خرداد+
 تعادل نهایى و تستى 
روانشناسى: انگیزشى 

روانشناسى: رقابت با خود نه دیگران+ 
 انگیزه پیشرفت+ کمالگرایى
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عناوین همایش ها و کارگاه هاى خاص
 شماره 1: هفته نخست مرداد: کارگاه تخصصى
روانشناسى: چالش هاى کنکور و مقابله با آن

شماره 2: کارگاه تحلیل اهداف و عادات
 دانش آموزان 

 شماره 3: هفته سوم آبان ماه: کارگاه
 محاسبات سریع

 شماره 4: هفته چهارم آذرماه: کارگاه تخصصى
روانشناسى: استرس و راه هاى مقابله با آن

 شماره 5: هفته ابتدایى اسفندماه: کارگاه
 تندخوانى

 شماره 6: همایش انگیزشى سال نو حال نو

 شماره 7: همایش ویژه قبل از کنکور : رفتار
  حرفه اى در لحظات حرفه اى
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عناوین کارگاه هاى اولیاء

کارگاه بهار: شکست در نوجوانان
آموزشى:استراتژى هاى دوران

 جمع بندى کنکور 

کارگاه تابستان:والدین موثر،والدین نگران
آموزشى:آشنایى با نقش خانواده در کنکور

کارگاه پاییز:ارتباط موثر با نوجوانان
آموزشى:مواجه با آزمون آزمایشى

کارگاه زمستان:تنهایى نوجوانان
آموزشى:استراتژى دوران نوروز
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معرفى رشته و دانشگاه ها
داشتن چشم انداز براى آینده،مهمترین عامل انگیزش براى پیمودن مسیر است.ما به دانش آموزان 
رشته هاى دانشگاهى را معرفى مى کنیم. معرفى مـا: براساس اطالعات آمـارى دقیق از محیط کار و 

دروس آن صورت مى گیرد.
دانش آموزان گروه آموزشى راعى کورکورانه به دانشگاه نمى روند.ما آن ها را در شناختن عالیقشان 

یارى میکنیم.دانش آموزان ما،با آگاهى و اطالع کامل به دانشگاه خواهند رفت.

تحلیل هاى آمارى
شناخت مسیر و هدف از مهمترین عوامل موفقیت است،ما در این بخش با تحلیل آمارهاى موجود از 
کنکور هاى آزمایشى و سراسرى (تعداد شرکت کننده ها،درصد،رتبه و نمره الزم براى رشته هاى مورد 

عالقه،مقایسه کارنامه ها با هم و...)اطالعات دقیقى را در اختیار دانش آموزان قرار مى دهیم.
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   2_جلسات مشاوره فردى 
٭ اجراى برنامه هفتگى را کنترل مى کنیم.

٭ وضعیت دانش آموز را رصد مى کنیم.

٭ نتایج وى را تحلیل و براى آینده هدف گذارى مى کنیم.
٭ به سواالت و نگرانى ها و دغدغه هاى دانش آموز گوش مى دهیم و راهکار ارائه میکنیم.

٭ براى بهبود تراز آزمون هاى آزمایشى برنامه ویژه تدوین مى کنیم.
٭ این جلسات هر دو هفته و به مدت 40 دقیقه براى هر دانش آموز برگزار مى شود.

٭ از این جلسات گزارشات دقیق از روند مطالعه و عملکرد تحصیلى هر دانش آموز تهیه و ارائه مى گردد.
٭ شرح تمامى جلسات مشاوره فردى در غالب گزارش به گروه ارزیابى عملکرد موسسه ارائه شده و 

دکتر راعى بر گزارش ها نظارت کرده و راهکارهاى الزم جهت بهبود عملکرد را به مشاورین و هفتگى 
ابالغ میکند.

امکان حضور اولیا نیز در این جلسات مى باشد

   3_جلسات با اولیا

ارائه گزارش
از نحوه مطالعه 

دانش آموز 

 تحلیل نتایج
و روند نتیجه گیرى

  دانش آموز   

مشخص کردن
نقاط قوت وضعف

  دانش آموز

 کارگاه هاى
  فرزند پرورى
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4_ارائه گزارش به مدیر
مدیر مدرسه به عنوان سیاستگذار اصلى مجموعه آموزشى باید در جریان تمام امور باشد تا بتواند به 
وضعیت تحصیلى دانش آموزان،تصمیم ها و سیاست هاى آموزشى صحیح را اتخاذ کند.در همین راستا:
٭ ساعات مطالعاتى و نحوه انجام تکلیف دانش آموزان به صورت هفتگى رصد شده و آرشیو مى شود تا 

مدیر در هر زمان به آن ها دسترسى داشته باشد.
٭ گزارشات ماهانه و فصلى در مورد روند نمرات و ساعات مطالعاتى به صورت مقایسه اى فردى 

و کالسى به مدیر ارائه مى شود.

خدمات آموزشى

1-ارائه تقویم آموزشى:
با تقویم آموزشى ما،بر تمامى فعالیت هاى سال تحصیلى خود نظارت کامل خواهید داشت.این تقویم 
به استراتژى آموزشى مدرسه تان مى سازد.گروه  را آگاه ترین فرد  مانند یک نقشه راهبردى شما 
آموزان،کیفیت،   دانش  گرفتن سطح  نظر  در  با  را  خود  ساالنه  آموزشى  راعى،تقویم  دکتر  آموزشى 
انتظارات،امکانات و توانایى ها و برنامه هاى مدرسه ارائه مى دهد.نفر اول در طراحى تقویم آموزشى 

مدیر مدرسه خواهد بود و ما در این راه مشاور شما خواهیم بود.

2-تامین دبیر:
ما در گروه آموزشى راعى با هدف  هماهنگى و برنامه ریزى دقیق، دبیران با تجربه و مجرب را به 

مدرسه معرفى مى کنیم.

از ویژگى هاى منحصر به فرد این طرح مى توان به برخى از آن ها اشاره کرد:
٭ در هر درس دپارتمان آموزشى همراه با سرگروه دبیران وجود دارد.

٭ طرح درس کلیه دبیران قابل ارائه به مدرسه مى باشد.

متفاوت  دبیران  و  باشد  شده  تفکیک  تست  از  تشریحى  آموزشى  ساعت  مدرسه  که  صورتى  در  ٭ 

باشند،تعامل الزم بین دبیران هر دو قسمت با برگزارى جلسه ایجاد مى شود.
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4-ارائه ابزارهاى آموزشى :
برتر،کاربرگ ها،دفتر  با ما تمامى منابع دست اول کنکور در اختیار شما خواهد بود.جزوات دبیران 
تحلیل آزمون و برنامه ریزى،ویدئوهاى آموزشى و کتب روانشناسى.گروه آموزشى راعى تحلیل جامعى 
از تمامى منابع به شما ارائه خواهد داد تا انتخاب و گزینش منابع مطابق با خواست شما و سطح علمى 

دانش آموزان شما انجام شود.

5-ارزیابى عملکرد تخصصى:
ارزیابى عملکرد،تنها پر کردن فرم هاى نظرسنجى نیست.ارزیابى تخصصى،فرآیند پیچیده اى است که 
نیازمند بررسى دقیق و تسلط بر شاخص هاى عملکرد موثر است.گروه آموزشى راعى،با استفاده از 

ارزیابى مدارس کشورهاى پیشرفته،پرسشنامه اى با روایى و پایایى باال به مدارس ارائه مى دهد.
نظرسنجى هاى ما،هر بار سه مرحله دارد و در نهایت یک گزارش دقیق از نحوه رضایت دانش آموزان 
به مدیر و دبیر ارائه میشود.همچنین در صورت صالحدید مدیر محترم در جلسه با دبیران و سایر 

همکاران راهکار بهبود عملکرد ارائه مى شود.

مدرسه بهترین محیط براى آموزش است.در کشور فرانسه مدت زمان مدارس تا ساعت 6 بعد از ظهر 
است.اما دانش آموز در خانه تکلیفى انجام نمى دهد.ما شیوه آموزش فرانسوى را در مدارس شما اجرا 

خواهیم کرد.
گذارى  است.هدف  شده  تدوین  فرانسه  مدارس  اساس  بر  مطالعاتى  هاى  اردو  برگزارى  در  ما  شیوه 
متفاوت و سطح بندى دانش آموزان،ارائه برنامه روزانه و نظارت دقیق،اردوهاى ما را به از سایر رقبا 

متمایز مى کند:
هدف از برگزارى این اردوها موارد زیر است:

1-افزایش کمیت و کیفیت مطالعه دانش آموزان
2-ارتقا خروجى مدارس

3-افزایش یادگیرى دانش آموزان
4-ایجاد رقابت مطالعاتى با هم کالسان

5-افزایش معدل دانش آموزان
6-ایجاد انگیزه کار گروهى

7-ارائه گزارش خروجى اردو ها به مدارس توسط مشاور 

3-اردوهاى مطالعاتى:
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برخى ویژگى هاى ارزیابى عملکرد کارکنان به شرح زیر است:

سرعت و کیفیت  تدریس دبیران

انطباق تدریس دبیران و مشاوران  با طرح درس

رضایت سنجى دانش آموزان از دبیران و مشاور
 با استفاده از فرم هاى رضایت سنجى 

 رضایت سنجى اولیا از دبیران و مشاور
با استفاده از نظر سنجى الکترونیکى

رضایت سنجى مسئولین مدرسه از دبیران و مشاور
در جلسات حضورى به صورت ماهانه  

میزان پیشرفت تحصیلى دانش آموزان

برگزارى کارگاه هاى قوانین انتخاب رشته

برگزارى تست روانشناسى

برگزارى کارگاه نحوه انتخاب رشته

جلسات فردى با مشاور

جلسات با مشاور ارشد

جلسات کنترل و تایید نهایى

خدمات انتخاب رشته:
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(www.raeigroup.com)

خدمات آموزشى  مجازى
کنکورى  هاى  دغدغه  ترین  مهم  از  یکى  مسافت،همواره  دورى  و  مدارس،ترافیک  نامنظم  هاى  تعطیلى 
هاست.هماهنگ کردن کالس هاى کنکور،با امتحانات مدارس،ساعت خواب در روزهاى تعطیل و...یکى از معضالتى 
است که کنکورى ها هر روزه با آن در گیرند.تکنولوژى آموزش آنالین،این مشکالت را حل کرده است کشور ترکیه،با 

استفاده از تکنولوژى مدیریت آموزش شاهد رشد چشمگیرى در نمرات دانش آموزانش بوده 
است.در کشور ما متاسفانه هنوز شرکت و یا گروهى از این ظرفیت به درستى استفاده نکرده است.

1.خدمات وب سایت 
موسسه راعى یک در سایت خود یک پنل دانش آموزى در اختیار شما قرار میدهد. شما در این پنل میتوانید: 

مشاوره  عنوان   52 شامل  بسته  این  باشید.  داشته  کامل  دسترسى  راعى  دکتر  مشاوره  بسته طالیى  به   -1
آموزشى و روانشناسى هست و تمام مشکالت و سواالت دانش آموزان را پاسخ میدهد. بنابراین اگر بعد از کارگاه ها 
و همایش ها برخى مطالب را فراموش کردید یا نیاز به دوره داشتید مى توانید به راحتى به این بسته دسترسى 

داشته باشید. 
2- گزارش عملکرد: تمامى گزارش ها و نتایج شما در این پنل ذخیره خواهد شد بنابراین اولیا مى توانند در هر 
زمان که بخواهند گزارش عملکرد روز مشاوره اى فرزند خود را مشاهده نمایند و بر روند انجام تکلیف او نظارت 

کنند. 
3- آزمون آنالین: تمامى دانش آموزان میتوانند در این سامانه از آزمون هاى موسسه که به صورت ماهانه برگزار 
میشود شرکت کنند. اصوال قبل از آزمون هاى آزمایشى یکى از آزمون هاى سال گذشته به آنالین در اختیار دانش 

آموزان قرار میگیرد و آنها میتوانند خود را قبل از آزمون محک بزنند. 
4- آرشیو آزمون هاى آزمایشى : دانش آموزان میتوانند در این پنل به تمامى آزمون هاى آزمایشى سال گذشته 

دسترسى داشته باشید. 
5- کالس هاى آنالین: موسسه بستر ادوب کانکت را براى تمام دانش آموزان خود فراهم نموده است تا آنها بتوانند 
در هر زمان به کالس هاى رفع اشکال مدرسه دسترسى داشته باشند و مدارس بتوانند کالس هاى خود را در این 

بستر برگزار کنند. 
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2.اپلیکیشن موسسه راعى

موسسه راعى یک اپلیکیشن راحت و مختصر و کاربردى دارد. شما در این اپلیکیشن میتوانید: 
1- تمامى سواالت مشاوره اى خود را مطرح کنید. مشاورین ما در روزهاى مقرر با شما تماس خواهند 

گرفت و به سوال شما پاسخ میدهند. 
2- به تمامى محتواهاى موسسه و فایل هاى مشاوره اى دسترسى خواهید داشت. 

3- میتوانید با روانشناس موسسه ارتباط برقرار کرده و وقت رزرو کنید. 
4- محتواى هفتگى انگیزشى دریافت خواهید کرد. 

5- سواالت و ایرادهاى درسى خود را بارگزارى کنید تا در اسرع وقت دبیران موسسه و مدرسه به شما 
پاسخ دهند. 
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مطالب مشاوره اى کاربردى و علمى است.

 داوطلب به ازاى بهره گیرى از محتوا نیازى به 
مشاوره خصوصى و هزینه گذارى ندارد.

 همه مباحث نظرى یا مفاهیم به صورت کاربردى 
متناسب با داوطلب تدریس مى شود.

 محتواى مباحث بر اساس یک فرایند علمى 
پژوهشى کاربردى و 25 سال تجربه تخصصى است.

 نحوه ارائه مطالب با باال ترین سطح داوطلب طراحى 
و تدریس شود.

 مشاور فردى کیفى و به همراه پرسش و پاسخ است.

خدمات طبق یک تقویم آموزشى و مشاوره اى 
متناسب با هر زمان ارائه مى گردد.

 سرفصل هاى مباحث روانشناسى و آموزشى کالسهاى 
مشاوره به تناسب زمان به طراحى شده است.

آنچه ما را از سایرین متمایز مى کند:
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 مشاور فردى کیفى و به همراه پرسش و پاسخ است.

تولید محتوا

روانشناسى مدرسه،شاخه نسبتا جدیدى در روانشناسى است.متاسفانه بسیارى از محتواها و فعالیت هاى 
مشاورین از یافته هاى این حوزه دور است.گروه آموزشى راعى،با به کار گیرى روانشناسان این حوزه،پیشگام 

اشاعه روانشناسى مدرسه است.
فعالیت ما در حوزه روانشناسى مدرسه به دو دسته تقسیم مى شود:

1-آزمون هاى روانشناسى:
بهداشت روان هر دانش آموز یکى از عوامل موفقیت در کنکور است.اضطراب،اهمال کارى،افسردگى و ترس 
از عوامل ناکامى ما در راه رسیدن به اهدافمان هستند.بسیارى از دانش آموزان نسبت به این عوامل اطالع 
دقیقى ندارند.حتى نمى دانند که این ویژگى ها در وجودشان نهفته است.مابا آزمون هاى روانشناسى آنالین 
نقاط تاریک ذهن ها را شناسایى مى کنیم و با متد ها و روش هاى نوین گروه روانشناسان مجموعه مانند 

دفتر تیک نوت،راهکارهاى مناسب ارائه خواهیم داد.

آزمون هدف
گذارى

 آزمون
اضطراب

بک 

سبک هاى
 یادگیرى

وارك

 اهمال کارى
تحصیلى
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همایش هاى انگیزشى انرژى سبز
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2-تولید محتواى وب سایت مدارس

با توجه به حضور گسترده دانش آموزان در فضاى مجازى،تولید محتواى مناسب در کانال هاى مجازى 
اهمیت بسیارى یافته است.انبوه مطالب مرتبط با کنکور در فضاى مجازى موجب چند گانگى،و حتى فریب 
دانش آموزان مى شود.وعده هاى غیرواقعگرایانه و عامه پسند ممکن است دانش آموزان مجموعه شما را 
از نظارت خارج کند و دانش آموز با مصرف ویدئوها و کالس هاى غیر استاندارد به آینده خود صدمات 

جبران ناپذیرى وارد مى کند.
گروه آموزشى راعى،متعهد مى شود تا تمام محتواى مورد نیاز شما در فضاى مجازى را در طول یکسال 
تولید کند و در اختیار شما قرار دهد.این محتواها با همکارى دبیران خود مجموعه و نظارت مستقیم مدیر 

تهیه مى شود.
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 لوح سپاس مدیر آموزش و پرورش
شهرستان سیریک

لوح سپاس مجمع یاوران فرهنگ
و اندیشه مکران 

لوح سپاس آموزشگاه هامون

لوح سپاس نماینده هرمزگان لوح سپاس موسسه آموزشى و فرهنگى
میثاق اندیشه

لوح سپاس دبیرستان ماندگار البرز



اثرى که ما خلق مى کنیم...

زندگى درخشان، توسط خانواده سالم، ساخته مى شود
خانواده سالم، توسط فـرزندان پـویا، سـاخته مى شود
فرزند پویا با، تربیت و آموزش حرفه اى ساخته مى شود

...
و ما این آموزش حـرفه اى با دعـوت از مجـرب ترین اساتید
و مشاورین، از طریق برگزارى بـرترین دوره ها ارائه مى دهیم

که فرزندانمان بـه روز و با حفظ سالمت روان رشـد کنند تا با 
حداقل هزینه، زمـان و انرژى آخرین آموزش هاى روز و ارزش

هاى مختلف را بشناسید و به آینده عالى دست یابند.
 

تهران، خیابان شریعتى، باالتر از میرداماد رو بروى مترو شریعتى
کوچه زرین، برج مینا، طبقه 7، واحد 4
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