نكات كليدي براي دانشجويان دانشگاهها
آًچِ دس اداهِ هٖآٗذ ّطت ًكتِإ است كِ ثِ ضوب كوك هٖكٌذ تب تجشثِإ ثِٗبدهبًذًٖ ٍ پشثبس اص داًطگبُ داضتِ ثبض٘ذ ٍ اص اٗي دٍسٓ صًذگٖ ،لزتٖ طسف
ثجشٗذ.
 .1از خودتان بپرسيد "چرا به دانشگاه هيروم؟"
ثس٘بسٕ اص داًطجَٗبى ٍالؼبً ًوٖداًٌذ كِ چشا دس داًطگبُ اًذ ،چَى ًوٖداًٌذ غ٘ش اص اٗي كبس ،چِ كبس دٗگشٕ ثبٗذ اًجبم دٌّذ .آًْب اّذافطبى سا اص خبًَادُ ٍ
ّوكالسّٖب ثِ اسث هٖثشًذ ٍ اٗي اّذاف دس حم٘مت هتؼلك ثِ خَدضبى ً٘ست .آٗب ضوب ّن داًطگبُ سا اٗي گًَِ آغبص كشدٗذ؟
اّذاف ضوب اص ٍسٍد ثِ داًطگبُ چ٘ست؟ چشا ثِ داًطگبُ آهذٗذ؟ اگش پبسخ اٗي سَاالت سا ًوٖداً٘ذ ّ٘چ ثْشُ إ اص تجشث٘بت خَد دس داًطگبُ ًخَاّ٘ذ گشفت.
لػذ داسٗذ چِ چ٘ضٕ دس داًطگبُ ث٘بهَصٗذ؟ چِ چ٘ضٕ سا هٖخَاّ٘ذ دس آًجب تجشثِ كٌ٘ذ؟
 .2تجربة آرهاني خود از دوران دانشجويي را به تصوير بكشيد.
ثِ هحض اٌٗكِ فْو٘ذٗذ چشا ثِ داًطگبُ هٖ سٍٗذ ،دستبٍسد هطلَثٖ سا كِ دٍست داسٗذ ثشاٗتبى هحمك ضَد ،ثِ تػَٗش ثكط٘ذ .تجشث٘بت هَسد ًظش ٍ هطلَة خَد
سا ثٌَٗس٘ذ ٍ آًْب سا تب آًجب كِ هوكي است ثِ تفض٘ل ضشح دّ٘ذ.
پ٘ص اص آًكِ ثِ داًطگبُ ث٘بٗ٘ذ،چ٘ضّبٖٗ سا كِ دٍست داسٗذ دس داًطگبُ تجشثِ كٌ٘ذ،ثِ تػَٗش ثكط٘ذ .ثِ سبدگٖ توبم آًْب سا ثذٍى ّ٘چگًَِ استشس هذٗشٗت
كٌ٘ذ .اٗي گبم ثس٘بس هْوٖ است .هٖتَاً٘ذ اص پ٘ص ثشإ هَفم٘ت خَد ثشًبهِسٗضٕ كٌ٘ذّ .شٍلت ثب هبًؼٖ سٍثشٍ ضذٗذ ثْتش اص لجل هٖتَاً٘ذ ساّكبسٕ ثشإ اص
ه٘بى ثشداضتي آى پ٘ذا كٌ٘ذ .ثِ اٗي تشت٘ت ،خبلك تجشث٘بت خَد هٖضَٗذ ،ثِ جبٕ آًكِ لشثبًٖ آى ضَٗذ.
ضبٗذ دس اثتذا تجسن سبصٕ رٌّٖ تجشث٘بت آسهبًٖ دس داًطگبُ هطكل ثبضذ .اگش اٗي تجسنسبصٕ رٌّٖ اص تجشث٘بت ضفبف ًجبضذ ،ثِ طَس حتن آًچِ هٖخَاّ٘ذ ثِ
آى ثشس٘ذ ثشاٗتبى چٌذاى ضفبف ًخَاّذ ثَد ،ثٌبثشاٗي لجل اص تجسنسبصٕ رٌّٖ خَاستّب  ،ثِ سفغ اضكبالت آى ثپشداصٗذ ٍ آى سا ضفبف كٌ٘ذ.
صًذگٖ ٍالؼٖ ثب آًچِ تجسن هٖكٌ٘ذ هتفبٍت است .تجسنسبصٕ رٌّٖ ثِ هفَْم پ٘صثٌٖ٘ آٌٗذُ ٗب هحذٍد سبختي خَد دس تػو٘نگ٘شّٕبٕ آتٖ ً٘ست ،ثلكِ
ًمطٔ ضفبفٖ ثشإ تػو٘نگ٘شّٕبٕ ضوب دس صهبى حبل است.
چطن اًذاص آسهبًٖ ضوب هبًٌذ ًمطِإ است كِ ثِ ضوب دس "هشداة اًتخبةّب" كوك هٖكٌذ.
 .3براي هر كالس اهداف روشني تعريف كنيد.
تػو٘ن ثگ٘شٗذ كِ اص ّش كالس دل٘مبً چِ هٖخَاّ٘ذ .آٗب هَضَع اٗي كالس ّوبى چ٘ضٕ است كِ هطتبق اٗذ آى سا ث٘بهَصٗذ؟ آٗب ػاللِإ ثِ كالس ًذاسٗذ ،اهب
ًبچبس ثَدٗذ آى سا اًتخبة كٌ٘ذ؟
اّذاف ضوب ثشإ ّش كالس ،تؼ٘٘ي هٖكٌذ كِ آٗب هبٗل اٗذ دس كالس دس سدٗف جلَ ثٌطٌ٘٘ذ ٗب دس سدٗفّبٕ ػمت؟ تب چِ حذ دس كالس هطبسكت فؼبل داسٗذ؟
دس جستجَٕ ثشلشاسٕ چِ ًَع ساثطِإ ثب استبد ّست٘ذ؟
دس ثشخٖ اص كالسّب ،داًطجَ هٖخَاّذ ثِ هَضَع دسسٖ تسلط كبهل پ٘ذا كٌذ .دس ثشخٖ اص كالسّب ً٘ض ّذف ٍٕ غشفبً كست ستجٔ ثشتش است.
گبّٖ اٍلبت ضوب ثِ اّذافتبى خَاّ٘ذ سس٘ذ ٍ گبّٖ ًِ .حتٖ ضبٗذ توبم تالضتبى سا ثكٌ٘ذ اهب ثبصّن هَفك ًطَٗذ .ثبٗذ ثذاً٘ذ ثب چِ چ٘ضّبٖٗ هٖخَاّ٘ذ همبثلِ
كٌ٘ذ .ثشخٖ اص آًْب اسصش جٌگ٘ذى سا داسًذ ٍ اص ثشخٖ ً٘ض ثبٗذ چطن پَضٖ ضَد .داضتي اّذاف هطخع ثِ ضوب كوك هٖكٌذ تب خَة سا اص ثذ تطخ٘ع دّ٘ذ.
. 4كارهايتان را اولويتبندي كنيد.
ً٘بصٕ ً٘ست تب ثشإ ّوِ كالس ّب ثِ ٗك ه٘ضاى تالش كٌ٘ذ .ثشإ آًچِ ث٘طتش ثشاٗتبى اّو٘ت داسد ،تالش ث٘طتشٕ ثكٌ٘ذ ٍ اٗي حس سا دس خَد اٗجبد كٌ٘ذ كِ
هٖتَاً٘ذ اص كالسّبٖٗ كِ فكش هٖكٌ٘ذ دس ه٘بى اّذاف تؼ٘٘ي ضذُ ضوب ،اٍلَٗت كوتشٕ داسًذ ،كوٖ فبغلِ ثگ٘شٗذ .اٗي كبس هَجت حفظ اًشطٕ ضوب هٖضَد.
الجتِ ثِ گًَِإ كِ هٌجش ثِ افت تحػ٘لٖ ضوب ًطَد.
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دس ثشًبهِ دسسٖ ّش داًطجَٖٗ ،ثشخٖ كالسّب ح٘بتٖتشًذ ٍ ثشخٖ دٗگش اّو٘ت كوتشٕ داسًذ .ضوب هسئَل تجشث٘بت خَد دس داًطگبُ اٗذ.
صهبى هَسد ً٘بص ثشإ ّشٗك اص تكبل٘ف سا تؼ٘٘ي ٍ دس هحذٍدُ صهبًٖ تؼ٘٘ي ضذُ كبس كٌ٘ذ.
ّو٘طِ تكبل٘ف دسسٖ خَد سا اٍلَٗتثٌذٕ كٌ٘ذ .اگش احسبس هٖكٌ٘ذ اًجبم دادى ثشخٖ تكبل٘ف ثَْ٘دُ ٍ غ٘شضشٍسٕ است ٗب اًجبم دادى آًْب تبث٘ش هٌفٖ ثش
سٍٕ ستجِ ٍ ًوشٓ ضوب ًذاسد ،اص آًْب غشفًظش كٌ٘ذ.
هٖ تَاً٘ذ ثشإ تكبل٘فٖ كِ اٍلَٗت كوتشٕ داسًذ ،كوتش ٍلت ثگزاسٗذ ٍ صهبى ث٘طتشٕ ثِ تكبل٘ف هْن تش اختػبظ دّ٘ذٗ .كٖ اص سٍشّبٕ هَسد استفبدُ دس
اٗي ثبسُ "جؼجٔ صهبى" استً .خست تؼ٘ي كٌ٘ذ كِ ّشٗك اص تكبل٘ف ثِ چِ همذاس صهبى ً٘بص داسد ٍ سپس دس هحذٍدٓ صهبًٖ تؼ٘٘ي ضذُ ثشإ ّشٗك ،ثِ ثْتشٗي
ضكل هوكي ثِ اًجبم دادى آًْب ثپشداصٗذ.
ًَػٖ تَاصى دس كبسّبٗتبى ثشلشاس كٌ٘ذ .ثشخٖ اص كبسّب ًبهتَاصى اًذ ،ثذٗي هؼٌٖ كِ ًسجت ثِ ه٘ضاى تبث٘شٕ كِ دس ًوشُ ٍ ستجِ ضوب داسًذ،ثِ غشف اًشطٕ ثس٘بس ً٘بص
داسًذ.
 .5سحرخيسباشيد.
سحشخ٘ضٕ كوك هٖكٌذ تب دس طَل سٍص كبسّبٕ ث٘طتشٕ سا اًجبم دّ٘نّ .و٘ي كبس سبدُ كوك هٖكٌذ تب دس خبسج اص خبًِ احسبس سشصًذگٖ ٍ َّض٘بسٕ
ّوشاُ ثب اًشطٕ داضتِ ثبض٘ذ.
حتٖ اگش اص كالسّبٖٗ كِ غجحّب دس داًطگبُ تطك٘ل هٖضًَذ خَضتبى ًوٖآٗذ ثِ هشٍس خَاّ٘ذ فْو٘ذ كِ گٌجبًذى آًْب دس ثشًبهِ كبسٗتبى چمذس پشثبصدُ است.
.6هطالب را به هحض آنكه آهوزش داده هيشوند ،فرا بگيريد.
ٗكٖ اص ثضسگتشٗي ػَاهل ّذس سفتي صهبى دس داًطگبُٗ ،بدگ٘شٕ هجذد چ٘ضّبٖٗ است كِ ثبس اٍل ثِ خَثٖ آًْب سا ٗبد ًگشفتِاٗذ .ث٘طتش ٍلت داًطجَٗبى غشف
ججشاى ًبكبهٖ آًْب دس ٗبدگ٘شٕ اٍلِ٘ هطبلت هٖ ضَد .هطبلت جذٗذ سا ثش سٍٕ ّن تلٌجبس ًكٌ٘ذ.
اگش ٍاطُ ،هفَْم ٗب دسسٖ سا هتَجِ ًوٖضَٗذّ ،وِ چ٘ض سا سّب كٌ٘ذ ٍ ّشآًچِ دس تَاى داسٗذ اًجبم دّ٘ذ تب لجل اص اداهٔ دسس ،آى هطلت سا ث٘بهَصٗذ .دس كالس
سؤال كٌ٘ذ ،اص ّوكالسٖ تبى ثخَاّ٘ذ آى هطلت سا ثشاٗتبى تَض٘ح ثذّذ ،كتبة سا ثبسّب ثخَاً٘ذ ،دس سبػبت استشاحت ثب استبد هاللبت كٌ٘ذ ،اهب حتوبً هطلت سا
ّشچِ كِ ّست ٗبد ثگ٘شٗذ.
لبػذتبً داًطجَ ًجبٗذ ثِ هطبلؼِ دس خبسج اص كالس ً٘بص داضتِ ثبضذ ،هگش ثشإ ٗبدگ٘شٕ هجذد هطبلجٖ كِ ثبس اٍل آًْب سا ٗبد ًگشفتِ است .هٖتَاً٘ذ ثب هشٍس هطبلت
لذٗن ،رٌّتبى سا تبصُ كٌ٘ذ ،اهب ًجبٗذ صهبًتبى غشف ٗبدگ٘شٕ چ٘ضّبٖٗ ضَد كِ ٗك ٗب دٍ هبُ لجل تذسٗس ضذُاًذ.
دس طَل ّش تشم اص خَدتبى ثپشس٘ذ :آٗب آهبدگٖ آى سا داسم تب ّو٘ي حبال ثشإ توبم هطبلجٖ كِ تب اٗي صهبى تذسٗس ضذُاًذ ،آصهَى ثذّن؟ اگش پبسختبى هٌفٖ
است ،پس ػمت افتبدُاٗذ ٍ ثبٗذ ّشچِ سشٗغ تش الذام كٌ٘ذ .حذالل ثبٗذ ّفتِإ ٗك ثبس اٗي سَال سا ثشإ ّش هَضَع اص خَد ثپشس٘ذ ٍ پبسختبى هثجت ثبضذ .ػمت
افتبدى اص دسس حتٖ ثِ ه٘ضاى كن ،ػبهل تٌصصا ٍ اتالف كٌٌذٓ ٍلت است .اٍل اٌٗكًِ :بچبسٗذ ثِ ػمت ثشگشدٗذ ٍ دس حبلٖ كِ سًٍذ كالس ثِ سوت جلَ پ٘ص
هٖسٍد ،هطبلت لذٗن سا دٍثبسُ ٗبد ثگ٘شٗذ ٍ دٍم ،ضبٗذ ًتَاً٘ذ هطبلت دسسٖ جذٗذ سا كِ ثش هجٌبٕ هطبلت لذٗن است ،ث٘بهَصٗذ .ثٌبثشاٗي ّوچٌبى افت هٖ كٌ٘ذ.
ثٌبثشاٗي ٍلتٖ ثِ پبٗبى ً٘وسبل هٖسس٘ذّ ،وچٌبى دس حبل ٗبدگ٘شٕ هطبلت لذٗن تشٗذ ٍ آهبدُ ضذى ثشإ اهتحبًبت ثشاٗتبى هطكل خَاّذ ضذ .سؼٖ كٌ٘ذ دس توبم
كالس ّب ،هطبلت دسسٖ سا خَة ٗبد ثگ٘شٗذ .اٗي كبس ثِ ًفغ ضوب است .توبم هطبلجٖ كِ هٖآهَصٗذ ثش هجٌبٕ هطبلت لجلٖ خَاٌّذ ثَد .اگش ً٘وسبل اٍل تحػ٘لٖ
داًطگبُ سا خَة ثگزساً٘ذ دس ً٘وسبل آتٖ ً٘ض اص آهبدگٖ خَثٖ ثشإ فشاگ٘شٕ هطبلت تبصُ ثشخَسداس خَاّ٘ذ ثَد.
.7فنون حافظة پيشرفته را فرا بگيريد.
ٗكٖ اص سٍش ّبٕ كل٘ذٕ ثشإ فشاگ٘شٕ هطبلت دسسٖ كِ ثشإ ثبس اٍل آهَصش دادُ هٖضًَذٗ ،بدگ٘شٕ فٌَى حبفظٔ پ٘طشفتِ است  .اٗي فٌَى ثِ ضوب كوك
هٖكٌٌذ تب اطالػبت سا ثِ سشػت حفظ كٌ٘ذ.
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ثشإ هثبل اگش استبد هطلجٖ سا ثش سٍٕ تبثلَ ًَضت كِ ثبٗذ ثِ خبطش سپشد  ،ثالفبغلِ آى هطلت سا ثِ خبطش ثسپشٗذ.
دسثبسٓ اٗي فٌَى كتبثْبٕ ثس٘بسٕ ًَضتِ ضذُ ٍ دس دستشس است.
 .8براي خود سرگرهي فراهن كنيد
ثشإ اّذاف داًطگبّٖتبى تالش كٌ٘ذ ،اهب سشگشهٖ ٍ تفشٗح سا ً٘ض دس ًظش ثگ٘شٗذ .اٍلبت فشاغت خَد سا ثذٍى آًكِ كبسٕ اًجبم دّ٘ذ ،تلف ًكٌ٘ذ .فؼبل٘تّبٖٗ
اًجبم دّ٘ذ كِ هَجت افضاٗص اًشطٕ هٖضًَذ.
(ثشگشفتِ اص ًطشِٗ "پ٘بم هطبٍس" دفتش هطبٍسُ ٍ سالهت ٍصاست ػلَم ٍ هشكض هطبٍسُ داًطگبُ تْشاى  .سبل )4931
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