دانشجوي سبل اول
نكبت كليذي ثزاي گذرانذن نيمسبل اول دانشگبه
آٗب ثشإ صًذگٖ داًطجَٖٗ آهبدُاٗذ؟ ثشإ آغبص ً٘وسبل اٍل تحص٘لٖ ًنبت هْوٖ ٍجَد داسد.
اگش احسبس هٖمٌ٘ذ آغبص ً٘وسبل اٍل هطنالتٖ ثشإ ضوب ثِ ٍجَد آٍسدُ ،تٌْب ً٘ست٘ذ .دٍس ثَدى اص خبًِ دس تشم اٍل خ٘لٖ هطنل است .ثِ
ٗبد داضتِ ثبض٘ذ مِ ضوب فقط سٍاى ضٌبسٖ ،اًطب ٗب دسسّبٕ دٗگش سا ٗبد ًوٖگ٘شٗذ .ضوب هٖآهَصٗذ مِ چگًَِ داًطجَ ثبض٘ذ ٍ ثب هطنالت
آى مٌبس ث٘بٗ٘ذ.
ثشإ آغبص ً٘وسبل اٍل ًنبت هْوٖ سا ثشإ داًطجَٗبى ٗبدآٍس هٖضَٗن.
 .1ثزاي يبدگيزي مسئوليت پذيز ثبشيذ .دس داًطگبُ هَاسد مَچنٖ ٍجَد داسد مِ ثبٗذ ثِ آًْب تَجِ مٌ٘ذ .مسٖ ثِ ضوب ٗبدآٍس
ًوٖضَد مِ چِ صهبًٖ مبس خَد سا تحَٗل دّ٘ذ .ضوب هسئَل اًجبم تنبل٘ف ّش ضت خَد ّست٘ذ.
.2

در كالس حبضز شويذ .عبدت ثِ هطبلعٔ ثٌ٘بدٕ ٍ عو٘ق ثشإ هَفق٘ت دس داًطگبُ ضشٍسٕ است .دسمالس حضَس داضتِ ثبض٘ذ ،هگش
اٌٗنِ دل٘ل هحنوٖ ثشإ ًشفتي داضتِ ثبض٘ذ.
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يبدداشت ثزداري كنيذ .دسمالس تَجِ ٍ توشمض داضتِ ثبض٘ذ .خَد سا ثِ مبسّبٕ دٗگش هطغَل ًنٌ٘ذ .دس مالس ًنبت هْوٖ ثشإ
ٗبدداضت مشدى ٍجَد داسد.
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كالسهب را ثب هوشمنذي انتخبة كنيذ .ثشإ اًتخبة مالسْب ثب هطبٍساى تحص٘لٖ هطَست مٌ٘ذ.

 .5ثب هماتبقيهبي خود منبسجبت خوثي ثزقزار كنيذ .الصم ً٘ست ثب ٗگذٗگش دٍست ثبض٘ذ ،مبفٖ است مِ ثِ صَست هسبلوتآه٘ض ثب
ٗنذٗگش صًذگٖ مٌ٘ذ.
 .6آخز هز هفته خبنه نزويذ .اگش ّش ّفتِ ثِ خبًِ ثشٍٗذ فشصت دٍستٗبثٖ ٍ داضتي صًذگٖ هستقل سا اصدست خَاّ٘ذ داد .ثب دلتٌگٖ ٍ
دٍسٕ اص خبًِ هقبثلِ مٌ٘ذ ٍ دس داًطگبُ ثوبً٘ذ.
 .7ثب افزاد جذيذ مالقبت كنيذ.ثنَض٘ذ داهٌٔ سٍاثط خَد سا گستشش دّ٘ذ ٍ اص آضٌبّٖٗب ًْبٗت استفبدُ سا ثجشٗذ.
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ثبديذ ثبس ثه وقبيع ثنگزيذ .دس داًطگبُ ثب افشادٕ آضٌب هٖضَٗذ مِ دٗذگبُّبٕ هتفبٍتٖ داسًذ .چ٘ضّبٖٗ سا هٖضٌَٗذ مِ ثب آًچِ
آهَختِاٗذ هتفبٍت است .ضبٗذ ًبخَضبٌٗذ ثبضذ ،اهب ثخص هْوٖ اص تجشثٔ داًطگبّٖ ثِ ضوبس هٖسٍد .تسبهح داضتِ ثبض٘ذ ٍ سعٖ مٌ٘ذ
دٗگشاى سا دسك مٌ٘ذ حتٖ اگش ثب آًْب هَافق ًجبض٘ذ.

 .9مزاقت وضع مبلي خود ثبشيذ .حتٖ اگش آى قذس خَش ضبًس ثبض٘ذ مِ ٍالذٗيتبى ثِ ضوب مول هٖمٌٌذ ،ثبٗذ ث٘بهَصٗذ مِ پَل
خَد سا َّضوٌذاًِ خشج مٌ٘ذ.
 .11مزاقت سالمتي خود ثبشيذ .اٌٗنِ ثِ طَس دائن سالهت خَد سا حفع مٌ٘ذ سخت است ،اهب توبم سعٖ خَد سا ثنٌ٘ذ .خَاّ٘ذ دٗذ مِ
ثِ لحبظ عبطفٖ ٍ جسوٖ احسبس ثْتشٕ خَاّ٘ذ داضت .خَة غزا ثخَسٗذ ،ثِ اًذاصٓ مبفٖ ٍسصش مٌ٘ذ (پ٘بدُ سٍٕ اطشاف هحَطِ
داًطگبُ) ،هعبٌِٗ پضضنٖ ضَٗذ ٍ ثِ اًذاصٓ مبفٖ ثخَاث٘ذ.
 .11در صورت نيبس اس خذمبت مشبوره ثهزه ثگيزيذ .دس هح٘ط داًطگبُ هشامض هطبٍسٓ سٍاىضٌبسٖ دسدستشس قشاس داسد .اهب دس قجبل
مول گشفتي ثبٗذ هسئَل٘تپزٗش ثبض٘ذ .اص مول خَاستي ًْشاس٘ذ .اگش احسبس افسشدگٖ مشدٗذ ،اص خذهبت هشامض هطبٍسٓ داًطجَٖٗ
استفبدُ مٌ٘ذ.
 .12در نيمسبل اول سخت كوش ثبشيذ ،امب سخت نگيزيذ .توبم تالش خَد سا ثنٌ٘ذ ،اهب ث٘ص اص حذ اص خَد اًتظبس ًذاضتِ ثبض٘ذ.
ثٌبثشاٗي اگش مبسٕ ثِ آسبًٖ آًچِ مِ دس دث٘شستبى اًجبم هٖگشفت ه٘سش ًطذ ،خ٘لٖ خَد سا ارٗت ًنٌ٘ذ.
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