
با
با پرسش هایی همانند پرسش امتحان ها، خودآزمایی کرده و 

این درست همان کاري است که استاد شما در آزمون . کنید
سوال هاي او و پاسخ هایی که .گرفتن از شما انجام می دهد

بیشتر ما هنگام . می باشندائه شود درست همین شکلباید ار
مطالعه یک کتاب درسی، مطالبی را که به نظرمان مهم 

مؤثر تر این شاید یک روش . المت گذاري می کنیممی رسد ع
باشد که مطالبی را عالمت گذاري کنید که نمی دانید و در 

این که آنها را مرور بعدي به این مطالب توجه کنید و پس از
در این صورت الزم نخواهد . یاد گرفتید عالیم خود را پاك کنید

بار مطالبی را که می دانستید و عالمت شد شما مرتب و چند
.د دوباره بخوانیدگذاري کرده ای

حضور در کالس
هیچ را از دست ندهید در دوران تحصیلهرگز هیچ کالسی

ز حضور شما در کالس اصلی مهم تر و در عین حال ساده تر ا
توجه داشته باشید که نخستین و آخرین دقایق هر .نیست

زمان هاي تدریس هر استاد است و کالس درس، مهمترین 
امتحان روز یا هفته بعد در اولین یا آخرین دقایق کالس اعالم 

. می شود
اهمیت زمان

هنگام آزمون یک ساعت مچی معمولی براي کنترل وقت خود 
شما می خواهید هر لحظه از زمان و هر . شته باشیدبه همراه دا

میزان الزم انرژي خود را به نوشتن پاسخ پرسش ها اختصاص 
.دهید

معموالً پرسش هاي بخش هاي بعدي آزمون ها ساده تر 
می شوند؛ لذا تنها به دلیل این که پرسشی آسان به نظرتان 

پرسش ها . اید تغییر ندهیدمی رسد، پاسخ مربوطه را که نوشته 
. معموالً نه تنها دشوار بلکه گمراه کننده نیز طرح می شوند

بنابراین باید پاسخ خود را حتی آمیخته با حدس و گمان 
.انتخاب کنید

آزمون هاي درك مطلب
براي اطمینان از بهترین شکل استفاده از وقت، مطلبی را که به 

در این بخش از . زمان بیشتري نیاز دارند در آخر پاسخ دهید
ی خواهید اجازه داده می شود به هر ترتیبی که مآزمون ها به شما 

پرسش ها را بنویسید، اما خیلی مراقب باشید هنگام انجام پاسخ 
. آن در عالمت گذاري ها شماره پرسش ها را اشتباه نکنید

چنانچه دچار مشکل چشمی هستید، حتماً به یک متخصص چشم 
.آن مراجعه کنیدرفع عیب پزشکی براي 

دیگر این است که با محل برگزاري آزمون و در نکته قابل توجه 
.صورت امکان حتی با سالن محل قرار گرفتنتان از قبل آشنا شوید

از نظر جسمی، ذهنی و روحی خود را سالم نگه دارید
خلقتی شگرف از عناصر . وجهی می باشیمما انسان ها موجودات چند

لند، به متفاوت که همه در یک توازن شگفت انگیزي به کار مشغو
زیرا ،گونه اي که شگفت انگیز ترین پدیده خلقت نام گرفته ایم

مجموعه اي از عناصر فکري، روحی، جسمی و عناصري هستیم که 
.در واقع جدایی ناپذیرند

به خاطر داشته باشید که شما نیز می توانید دانش آموز یا 
وانید نمرات عالی کسب تشما نیز می. دانشجوي برجسته اي شوید

می توانید در هر راهی که گام می گذارید موفقیت کنید و نیز 
شما همه آنچه را که براي پایان تحصیالت عالی . کسب کنید

. دانشگاهی مورد نیاز است در وجود خود از پیش سپرده دارید
بنابراین هدف خود را برگزینید، نقشه ها و طرح هاي خود را با 

و ایمان داشته . و توانایی الزم را بکار گیریدکنیدجدیت دنبال 
.باشید آنجا که اراده باشد موفقیت نیز موجود است

 : : . :

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

مرکز مشاوره و بهداشت روان

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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کـار ن یاتاقتان می تابد معموالً بهتـر طبیعی که از پنجره به نور 
نجـره  روشن نیست و یا شما کنـار پ چنانچه هواي بیرون. است

این . قرار ندارید سعی کنید محل مطالعه تان کامالً روشن باشد
امر سبب می شود فشاري را که گاه هنگام آمـاده شـدن بـراي    

،یـک نـور فلوروسـنت   . امتحان احساس می کنید کـاهش یابـد  
از آنجایی که بـراي مطالعـه، تمرکـز نقـش     . خوب و کافی است

برقرار شود و سـر  اساسی دارد هر اندازه سکوت و آرامش بیشتر 
و اسـت بوي خوش نیز بر ما مؤثر. و صدا کمتر باشد بهتر است

بـا اسـتفاده از   . ممکن است وضعیت روحی مان را تغییر دهنـد 
ادکلن خوشـبو بـه هنگـام انجـام     یک عطر مطبوع و مالیم و یا 

براي کسب نمره باالتر افـزایش  آزمون می توانید شانس خود را 
.دهید

طالعه شما نیز بر بهره وري شما تأثیر درجه حرارت محیط م
خودتان درجات مختلف حرارت را امتحان کنید، . می گذاري

حرارت بدن ما چنانچه قبالً گفته شد، اندکی افزایش درجه
. می تواند کیفیت مطالعه مان را بهبود بخشد

یادداشت برداري خوب
دداشت از مطالب مطالعه شده هنري است با ارزش باال تهیه یا

یادداشت برداري خوب کار . در تمامی دوران تحصیل شما
این که هدف شما از این کار تنها پر : نخست. آسانی است

کردن ورقه اي از لغات نباشد هیچ کس به تعداد کلماتی که     
د که گاه با د، این تنها شما هستیبرگزیده اید نمره نمی ده

استفاده از کلمه درست انتخاب شده در امتحان نمره کسب           
هدف از یادداشت برداري این است که نکات کلیدي . می کنید

نکته . کتاب یا مقاله اي را که مطالعه می کنید یادداشت کنید
در یک جلسه درس . کلیدي پاسخ یک سوال در آزمون است

د پنج تا ده نکته کلیدي را بیان معموالً استاد یا معلم حدو
می دارد و مفهومش چنین است که غیبت از یک جلسه 
کالس، به هر دلیلی که باشد، به منزله از دست دادن یک ورقه 

پس از اینکه این یادداشت ها را تهیه . ارزش استیادداشت با
کرده اید

.دون چربی بخوریدکمی شیرینی ب*
.به هنر مطالعه مجهز شوید

همین که بهترین زمان مطالعه خود را مشخص کرده اید، زمان 
.آن فرا می رسد که بدانید چگونه مطالعه کنید

چنانچه خسته اید و نمی توانید بر خستگی خود غلبه کنید زمان 
زمان بیهوده تلف نکنید و براي مطالعه خود را براي مطالعه

در بسیاري اوقات هرچه زمان کمتري براي مطالعه . نکنیدتعیین
.اختصاص داده شود بهره بهتري خواهد داشت

در دوره کردن به عمق مطالب . دوره کردن نیز بسیار مفید است
عمالً از خود سواالت امتحانی به عمل می آوریم و . پی می بریم

به گونه کهدرست به همان. را تکرار می کنیمنوشتن پاسخ ها
. هنگام آزمون واقعی عمل می کنیم

الزم است پاسخ . بین خواندن و مطالعه کردن تفاوت بسیار است
سواالت را بنویسیم نه اینکه تنها به آنها فکر کنیم و در ذهن خود 
پاسخ دهیم، لذا هنگام مطالعه آن را فعاالنه و با قلم یا مدادي در 

مطالب مورد نظر را متوجه شدید هر زمانی که.دست انجام دهید
فراموش کرده اید، دوباره مطالعه کنید، مطالعه مجدد را در 

دقیقه یا حتی یک ساعت فاصله از هم فواصل زمانی کوتاه با چند
کات کلیدي را مرور کنید و نکاتی را که از نتنها . انجام دهید

سخنرانی استاد و یادداشت برداري ها از مطالعات قبلی در دست 
.سپردن آنها به حافظه دست کم شش بار مرور کنیددارید براي

یکی از مهمترین نکات در آموزش و یادگیري مطالب علمی، 
. نگاهی کوتاه و بالفاصله به درس پس از خاتمه کالس می باشد

بعدي اما در دوره کردن. این کار بهتر است در تنهایی انجام شود
ردان یا در توان آنها را کنار دوستان، والدین، هم شاگمی 

در دوره کردن بعدي باید اشتباهات قبلی و . مسافرت ها انجام داد
سواالت جدید را نکات مهم از قلم افتاده مورد توجه قرار گیرد،

به فکرتان نرسیده بازیافته، سواالتی که پاسخ آنها راکه قبالً
ن محیط مطالعه همانند روش آ،نمی دانستید جستجو کنید

.با نور کافی مرور کنید.اهمیت تعیین کننده دارد

توان مطالعه خود را بیفزایید
اما همه ما می توانیم توان . همه ما سرعت خواندن برابر نداریم

خواندن براي درك بهتر و ماندگار تر و ،خواندن خود را باال ببریم
بیشتر تمرین کنیم هرچه . این تنها نیاز به تمرین و ممارست دارد

.داشتبیشتري خواهیمددستاور
. بر داشته باشدمطالعه می تواند ساعت ها لذت و سرگرمی در
هر چیزي مورد . مطالعه مطالب مورد عالقه خود را تمرین کنید

می توانید درباره آن به ) براي مثال اتومبیل(عالقه شما است
از . د عالقه را بخوانیداز روزنامه ها ستون هاي مور. مطالعه بپردازید

در این قبیل . سایل مورد عالقه خود لذت ببریدمطالعه در مورد م
. مطالعات ابتدا سعی کنید اولین جمالت هر پاراگراف را بخوانید
. این جمله ها بیان کننده موضوع مورد بحث آن پاراگراف می باشد

چنانچه در پایان فصل خالصه آن نوشته شده پیش از مطالعه آن 
بدانید که ،فصل خالصه آن را بخوانید این به شما کمک می کند

. نکات کلیدي مورد بحث چه هستند
.با پیروي از ساعت بیولوژي خود مطالعه کنید

بعضی ها . بهترین زمان مطالعه خود را در شبانه روز مشخص کنید
دو پرنده سحرخیزند و بعضی دیگر مرغ شب اند؛ بیشتر افراد بین

از آنجا که ساعت بیولوژي ما متفاوت است . وضعیت قرار دارند
از هنگامی که درجه حرارت بدن ما در باالترین حد خود قرار دارد

لذا به .همه ساعت هاي دیگر بهتر مطالعه و تمرکز خواهیم داشت
بدیهی . جاي نبرد با این پدیده، بهتر است از آن بهره جویی کنیم

کامالً برابر که در آنها شما نمی توانید دارد است زمان هایی وجود
.برنامه خود عمل کنید

سعی کنید تمرین سه می کند،چنانچه هنگام خستگی نیز مطالعه 
: دقیقه اي را براي تأمین اکسیژن مغزتان به کار گیرید

اندکی دراز کشیده و یا روي صندلی تان پاهاي خود را باال قرار * 
. ن جریان یابددهید تا خون به مغزتا

.چندین تنفس عمیق، آرام و منظم انجام دهید* 


