
 

 

 در زندگی آدمی نظیریبرصتی دانشگاه ف

 موفقیت در دانشگاه یدهایکل

 مشارکت فعال در کالس

یکی از موضوعات مهم برای موفقیت در تحصیالت 

دانشگاهی مشارکت و فعالیت در کالس است. دانشجو 

کند و نقد و ارزیابی کند.  سؤالباید در کالس نظر بدهد 

دست بتوانید به چنین مهارتی  شمابسیار مهم است که 

یابید و این مهارت در اثر تمرین تکرار و تجربه به دست 

 .آیدیم

، ترندفعالاساتید نسبت به دانشجویانی که در کالس 

و نقد  دهندیمپاسخ  سؤاالتمشارکت بیشتری دارند، به 

دارند. برای اینکه  یترمثبتو ارزیابی علمی دارند نظر 

 داشته باشید یبهتربتوانید مشارکت 

 لو و نزدیک به استاد بنشینیددر ردیف ج

 مطالب درسی را از قبل بخوانید

یا مطلبی را  آیدیمبرایتان پیش  یسؤال کهیهنگام

 کنید معطل نکنید. یانب خواهیدیم

چیزی بیشتر از  هاآننگران دانشجویان دیگر نباشید زیرا 

 .دانندینمشما 

 موفقیتی خود را تشویق کنید. ینترکوچکبرای 

 

 زیر باشد: هاییژگیواهداف باید دارای 

 باشد ینانهبقعوا 

 قابل سنجش باشد 

 باشد یابیدستقابل 

باشد به  یریگاندازهاهداف باید قابل سنجش و 

هدف خوبی  هادرسعنوان مثال موفقیت در 

هدفی مشخص و  71معدل ترم باالی نیست ولی 

 قابل سنجش است.

 فهرست کارها ییهته 

این فهرست حاوی کارهای است که شما باید 

در باالی فهرست  ترمهم هاییتفعالانجام دهید . 

که کمتر اهمیت دارند در پایین  هایییتفعال و

درسی  یهابرنامهفهرست نوشته شوند. هر یک از 

 عنوانبهخود را به اجزای کوچک تقسیم کنید 

تهیه  یامقالهبرای درسی  خواهیدیممثال اگر 

کنید باید ان را به اجزای ریز تر مانند: انتخاب 

کردم عنوان، نوشتن مقدمه و ..  موضوع، مشخص

 تقسیم کنید .
 کار در شبِ آخر، لحظهِ آخر را کنار بگذارید.

آخر  یلحظهدر دانشگاه چنین عادت درس خواندن در 

و باعث افت نمرات و همچنین  دهدینمخیلی جواب 

پس سعی کنید این عادت  گرددیممشروط شدن دانشجو 

 غلط را کنار بگذارید

 

 

 

 

 مدیریت زمان: اساس موفقیت تحصیلی

. بدون مهارت آیدمیکلید اصلی موفقیت به شمار تنظیم زمان 

 شدتبه، احتمال موفقیت دانشجو در دانشگاه در مدریت زمان

زیر  هایفعالیتزمان . برای مهارت در مدریت یابدمیکاهش 

 .شودمی پیشنهاد

ورزشی  هایفعالیتکه برای انجام  طورهمانفرآیند گرم شدن: 

ذهنی و روانی  هایفعالیتنیاز به گرم شدن وجود دارد، در مورد 

نیز چنین است. درس خواندن، فعالیت مانند درس خواندن 

 کندمیاست و انرژی زیادی طلب  ایپیچیده شدتبهذهنی 

 اگرچنین فعالیت سنگینی باید خود را گرم و آماده کنید  برای

درس نخواندید انتظار نداشته باشید  اصالًقبل کم یا  روزهای

ناگهان بتوانید روزی سه ساعت درس بخوانید. این انتظار 

بر میزان  تدریج بهاست. به همین علت ضرورت دارد  غیرمنطقی

 ساعات درسی خود اضافه کنید.

خود را در نیمسال  هدف برای نیمسال تحصیلی:تعیین اهداف 

تحصیلی حاضر مشخص کنید. مایل هستید در نیمسال تحصیلی 

، در 71الف، مشروط نشدن: معدل باالی  ینمرهبه کجا برسید: 

و  کنار درس گرفتن گواهینامه رانندگی، پیشرفت در کالس زبان

... 
 

 

 تلنی



 

 

های خود را یتفعالباید دروس و  :کردن بندییتاولو

ها برای این کار به شرح زیر یکتکنبندی کنید یکی از یتاولو

 .است

A .فهرست کارهایی که مهم و فوری هستند 

B .فهرست کارهایی که مهم هستند ولی فوری نیست 

C .فهرست کارهایی که نه مهم و نه فوری هستند 

اولویت بیشتری دارد و باید به  Aارهایی مسلم است فهرست ک

 توجه بیشتری داشت هاآن

  یرضروری نه بگوییدغها و کارهای یتفعالبه 

یشنهادهای متعدد همراه پزندگی و ارتباط با همساالن، با 

یشنهادهای پها مرتب یاتاقهمها و یهمکالسهست. دوستان، 

ه دهند از سوی دیگر شما برنامیمبرای تفریح به شما 

نیاز دارید به آن وفادار باشید  شدتبهید و اکردههایی یزیر

ی درسی شما با برنامهیی که هازمانبنابراین ضروری است در 

نه بگویید زیرا  هاآنکند به یمیشنهادهای دوستانتان تداخل پ

، افسوس و سرزنش ی خود را کنار بگذارید،برنامههر زمان که 

آن زمانی که با دوستانتان  مناًضآید و یم سراغتانحسرت به 

 برید.ینمگذرانید چندان لذت یموقت 

 ارتباط با اساتید

استادانی را انتخاب کنید که شما را فعاالنه در یادگیری درگیر 

شوند از یادگیری لذت بیشتری ببرید. با یم باعثکنند و یم

توانید چنین یمی باالتر هاسالکردن از دانشجویان  سؤال

 ی را پیدا کنید.استادان

.استادان  استادان خود را خارج از کالس مالقات کنید حتما

ی زمان مالقات خود را در ساعات اداری برای دانشجویان برنامه

کنند. با این کار استاد شما را بیشتر از دانشجویان یممشخص 

ی شما نسبت به پژوهش و درس آگاه عالقهشناسد و از یمدیگر 

 تواند باعث همکاری شما و استاد گردد. یمشود و این یم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجه و در مقابل کالس حرف بزنم؟ به هیچد شوم بلن

مجبورم روی صندلی بشینم و چیزی بگویم به  کههمین 

مجبور شوم در کافی سخت است. چه برسد به اینکه  یاندازه

صحبت کردن در مقابل جمع نیاز به مقابل کالس بایستم.

 جسارت دارد.

ما صحبت کردن در مقابل  هایترس ترینمتداول ازیکی 

 باشد. طورایننباید  درواقعاما  ؛گران استدی

، کنیدمیزمانی که شروع به صحبت کردن در مقابل دیگران 

. اضطراب درست قبل یابدمیکاهش  تدریجبهاضطراب شما 

 .رسدمی به اوج خود سخنرانی یدقیقهیا طی یکی دو 

 اگرچهمخاطبین شما نسبت به اضطراب شما آگاه نیستند. 

و یا تپش  لرزدمیدستانتان و پاهایتان  کنیدمیشما فکر 

 ندرتبه هاشنوندهاست زیرا  ولی این تصوری غلط قلب دارید

 .شوندمیشما  اضطرابمتوجه 

 تمرین کردن بهترین مانع اضطراب است. 

 

 سخن گفتن برای کسب موفقیت

ی کلید ها

موفقیت در 

 دانشگاه
 

 آ ابدجنفدانشگاه آ زاد اسالمی        

 ش ناخیتروانخدمات و مشاوره  مرکز

 های درزمینه

 ازدواج، عاطفی، تحصیلی،

 روابط بین فردی، مشکالت رفتاری، خانوادگی

جنب حوزه معاونت دانشجویی و  آدرس:

 فرهنگی

 120-24424224تلفن: 

 


