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چگونه یک برنامه موثر و مفید داشته باشیم!

مطالعه با فاصله

مطالعــه بــی وقفــه و مســتمر موجــب خســتگی و بیــزاری از مطالعــه مــی شــود؛ روش درســت، مطالعــه ی بــا فاصلــه و اســتراحت 

در میــان دو وعــده مطالعــه می باشــد. 90 دقیقــه مطالعــه و 15 دقیقــه اســتراحت، 75 دقیقــه مطالعــه و 30 دقیقــه 

اســتراحت. یادتــان باشــد بــه هــر میــزان کــه میــزان مطالعــه در یــک روز افزایــش می یابــد خســتگی زیــاد شــده و بــه دقایــق 

اســتراحت زیادتــری نیــاز داریــد و مــدت زمــان مطالعــه مرحلــه بعــدی بایــد کاهــش یابــد.

در زمانیکــه کــه خســتگی شــما زیــاد بــود حتمــا یــک روز را بــه خــود اســتراحت بدهید،انــرزی تــان را جمــع کــرده و مجــدد در 

روزهــای بعــد شــروع بــه مطالعــه کنید.هیــچ گاه بــا خســتگی درس نخوانیــد چــون از درس فاصلــه خواهیــد گرفــت.

این موارد را همیشه بخاطر داشته باشید!

* عدم مطالعه در کنار وسایل صوتی و تصویری روشن

* لب خوانی به جای بلند خوانی

* مطالعه در حالت نشسته و آرامش به جای حالت حرکت و قدم زدن

* مطالعه به موقع و بیدار نماندن در شب برای حضور مناسب در کالس یا جلسه امتحان روز بعد

* مطالعه نکردن در موقع خستگی

* طبقه بندی شده درس خواندن

* مطالعه نکردن با حالت افسردگی

* شروع مطالعه از مطالب آسان به مشکل

* مطالعه نکردن در حالت نگرانی و اضطراب

تغییر شیوه مطالعه

1. ســعی کنیــد بــراى حفــظ و جلــب انگیــزه الزم، بــه اتفــاق یکــی از دوســتان خــود مطالعــه کنیــد و یــا مباحثــه کنیــد حــال چــه 

بــه همــراه دوســتان و چــه تنهــا مطالعــه می کنیــد بــه مراحــل زیــر نیــز دقــت کنیــد.

2. دوســت گرامــی شــکل درس خوانــدن بــر اســاس مــاده درســی، مقطع تحصیلــی، زمــان و فرصــت تحصیلــی و توانمندی هاى 

فراگیــر و موقعیــت فراگیــر تفــاوت پیــدا می کنــد. بــی تردیــد شــکل تحصیــل در دانشــگاه بــا شــکل تحصیــل بــرای کنکــور 

یکســان نیســت و شــما نمی توانیــد همــان گونــه کــه دانشــگاه درس می خوانیــد بــرای کنکــور نیــز بــه همــان شــیوه موفــق 

ــه و  ــر و حوصل ــذا صب ــرد. ل ــام نمی پذی ــهولت انج ــرعت و س ــه س ــلى ب ــابقه و روش قب ــرک س ــد و ت ــول جدی ــید. تح باش

مقاومــت شــرط موفقیــت اســت.
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3. در ابتدا با خواندن کل کتاب ، ارتباط بین فصول و کلیات مطالب را بررسی کنید.

ــرده و  ــه ک ــمتی را مطالع ــر قس ــد و ه ــیم کنی ــر تقس ــمت هاى کوچکت ــه قس ــاب را ب ــر از کت ــورد نظ ــش م ــا بخ ــاب ی 4. کت

ــد. ــدى بروی ــمت بع ــراغ قس ــه س ــد ب ــد و بع بفهمی

ــرى  ــور و بکارگی ــر دک ــا تغیی ــی ب ــازید حت ــن بس ــاط آفری ــّذاب و نش ــی ج ــود مکان ــراى خ ــه را ب ــکان مطالع ــاى و م 5. فض

ــاط آور. ــائل نش وس

6. نــور کافــی، حــرارت متناســب، وضعیــت نشســتن و مناســب بــراى درســت بکارگیــرى ابــزار کمــک آموزشــی خــوب در 

تحصیــل و مطالعــه بســیار مؤثــر اســت.

ــار تنفــس عمیــق را  ــا 6 ب 7. ورزش صبحگاهــی را فرامــوش نکنیــد و در روز در ســه الــی چهــار نوبــت و در هــر نوبــت 5 ت

فرامــوش نکنیــد.

8. متن درسی و مورد مطالعه را هماهنگ و هم طراز با فهم خود برگزینید.

ــدم  ــن، ع ــاعت معی ــام در س ــن- اتم ــاعت معی ــروع در س ــد ش ــد مانن ــادت دهی ــه ع ــم در مطالع ــت نظ ــه رعای ــود را ب 9. خ

ــد. ــاب ورزی ــن اجتن ــا تمری ــواس ب ــر و ح ــراف فک ــردن آن، از انح ــع ک ــه و قط ــد مطالع ــه رون ــالل ب اخت

8.  به مرور و یادگیری، نکات اصلی و مهم را یادداشت کنید.

10. برنامــه هرهفتــه خــود رادر پایــان هفتــه ارزیابــی کنیــد . الزمــه پیشــرفت اســت کــه نواقــص را مرتفــع و برنامــه را رو 

بــه رشــد پیــش ببریــد بنابرایــن عملکــرد خــود را ارزیابــی و نقــاط ضعــف آن را مرتفــع ســازید.

 11. هــرگاه در اجــراى برنامــه درســی خــود موفقیــت داشــتید خــود را تشــویق کنیــد و پشــتکار خــود را افزایــش دهیــد.

از تمــام فرصتهایتــان بهــره بگیریــد. و تنهــا تــالش شماســت کــه ارزش داشــته‘ حــال اگــر موفــق شــدید کــه چــه بهتــر 

و امــا در صــورت عــدم موفقیــت خــود را نگــران نکــرده و بــرای فرصتهــای بعــدی آمــاده شــوید. ایــن اصــل را همیشــه 

بــا خــود تکــرار کنیــد کــه مــن بایــد بــه وظیفــه ام کــه درس خوانــدن اســت عمــل کنــم حــال نتیجــه هــر چــه شــود. ایــن 

فکــر از اضطــراب شــما کاســته و انگیــزه شــما را بــاال می بــرد.
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شگفتی های زمان در حیات انسان
توصیــه ای بــرای کســانی کــه شــدیدا غیــر فعــال هســتند. برنامــه روزانــه خــود را تجدیــد ســازمان کنیــد کارهــای مشــکل و فعالیت هــای 

خالقــه را صبــح هنگامــی کــه کامــال هوشــیار هســتید انجــام دهیــد و برنامــه خــود را طــوری ترتیــب دهیــد کــه فعالیت هــای تحریــک 

کننــده و همکشــی در طــول ســاعت اولیــه بعدازظهــر صــورت بپذیــرد.

در زیــر روش هایــی را عنــوان مــی کنیم که طی آنهــا می توانید با ســاعت درونی تان ســازگار تر و موافق تر زندگــی کنید.

9 صبح:حافظــه کوتــاه مــدت انســان در نیمه هــای شــب در اوج قــدرت خــود قــرار دارد زیــرا دمــای بــدن بــه پاییــن تریــن مقــدار خــود 
مــی رســد و مغــز در ایــن حالــت بــه نحــو کار آینــدی قــادر بــه ذخیــره اطالعــات مــی باشــد . امــا خوشــبختانه حافظــه کوتــاه مــدت 
شــما در ســاعت 9 صبــح نیــز هنــوز خــوب کار مــی کنــد. احتمــاال ایــن درســت همــان زمانــی اســت کــه شــما شــروع بــه کار مــی کنیــد 

و اگــر چنیــن اســت زمــان مناســبی اســت.
ــش  ــت افزای ــه عل ــس از آن ب ــرد پ ــام می پذی ــهل تر انج ــری س ــان دیگ ــر زم ــر آن از ه ــح و اواخ ــط صب ــن اواس ــائل بی ــل مس ــح: ح 11 صب
خســتگی ایــن  توانایــی ســیر نزولــی خــود را طــی می کنــد. بهتریــن وقــت بــرای تصمیم گیــری دشــوار، حــول و حــوش قبــل از نهــار اســت.
متخصصــان مطالعــه و یادگیــری بــه شــدت اعتقــاد دارنــد کــه مهمتریــن عامــل تخریــب حافظــه و نداشــتن تمرکــز عالــی "اضطــراب" 
ــه  ــان ازهم ــب امتح ــودگی ش ــه آس ــان و البت ــر از زم ــتفاده بهت ــی واس ــال تحصیل ــول س ــه درط ــی، مطالع ــزی درس ــه ری ــت .برنام اس

ــد. ــری می کنن ــای کاذب جلوگی ــراب ه اضط
2 تــا 5 بعــد ازظهــر: حساســیت نســبت بــه درد در واپســین ســاعات بعــد از ظهــر بــه حداقــل خــود رســیده و بالعکــس در نیمه هــای 
شــب بــه اوج  خــود مــی رســد، بنابرایــن بهتــر اســت از دندانپزشــک خــود بــرای بعــد از ظهــر وقــت بگیریــد و بــا آغــاز عصــر، حساســیت 

نســبت بــه درد افزایــش می یابــد.
3 بعــد از ظهــر: حافظــه بلنــد مــدت آن نــوع حافظــه ای اســت کــه در موقــع بــه خاطــر آوردن وقایــع دیــروز یــا ماه هــای گذشــته از آن 
اســتفاده می کنیــم و در حــدود 3 بعــد از ظهــر بیــش از هــر زمانــی بــا کارآیــی عمــل می کند. اگــر بایســتی مطلــب مهمــی را بهخاطــر 

بســپارید ایــن ســاعت وقــت آن اســت.
7 بعــد ازظهــر: متابولیســم در اوایــل عصــر باالتریــن حــد خــود را دارا اســت و در ســاعت اولیــه صبــح پایین تریــن حــد را. ســرعت  
متابولیســم در نیمه هــای شــب کاهــش می یابــد، امــا نــکات اشــاره شــده در ایــن قســمت را نیــز رعایــت کنیــد کــه بــه طــور خالصــه 

ــد از: عبارتن
** صبح ها بیشتر سعی در یادگیری مطالب داشته باشید.

** درس هایی را که نیاز به مرور دارند؛ ترجیحا به شب موکول کنید.
** بالفاصله پس از غذا خوردن با شکم پر مطالعه نکنید.

**  قبل و بعد از مطالعه، حتما استراحت کنید.
**  از روش شرطی سازی نسبت به زمان مطالعه سود جویید.

** هنگام هیجان های عصبی، ترس، خشم اضطراب و کینه و ناراحتی مطالعه نکنید؛ زیرا تمرکز ندارید.
** بــرای مطالعــه شوروشــوق و اشــتیاق فــراوان داشــته باشــید. درحالــت خســتگی و بی خوابــی مطالعــه نکنیــد، چــون بــرای مطالعــه 

ــواس ندارید. تمرکزح
** انتظار بی جا ازخود نداشته باشید. به اندازه هوش، استعداد، توانایی و تالشتان بهره خواهید برد.

** پس از یک ورزش سنگین، با همان خستگی وبدن عرق کرده، مطالعه نکنید.
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۱. تالش کنید که اهداف شرکت تان را درک کرده و از آنها حمایت کنید

هیــچ چیــز بــه انــدازه ی اینکــه واقعــا بــرای فهــم و حمایــت از اهــداف رئیس تــان تــالش کنیــد ایــن معنــی را نمی رســاند کــه 

اهــداف او برایتــان مهــم اســت و بــه آنهــا متعهدیــد. البتــه بدانیــد کــه همــه ی رئیس هــا هــم اهــداف حرفــه ای و آرزوهــای 

ــن  ــا ای ــال ب ــد. مث ــه بکنی ــن زمین ــی در ای ــد کنکاش های ــما مجبوری ــن ش ــرای همی ــد و ب ــان نمی کنن ــان را بی شخصی ش

ــا  ــما ب ــداف ش ــوید اه ــن ش ــد مطمئ ــه می خواهی ــوید ک ــع ش ــته های او مطل ــداف و خواس ــه از اه ــد ک ــعی کنی ــتدالل س اس

ــه شــفاف شــدن اهــداف او کمــک کنــد. اهــداف او مطابقــت دارد. دقــت کنیــد کــه بایــد ســؤال هایی بپرســید کــه ب

۲. سطح و میزان رابطه ی خود را به درستی تنظیم کنید

ــه  ــد ک ــح می دهن ــتر ترجی ــا بیش ــی دارد. بعضی ه ــراری ارتباط ــیوه ی برق ــودش را در ش ــاص خ ــالت خ ــری تمای ــر مدی ه

مرتبــا در جریــان امــور قــرار بگیرنــد و اطالعــات را بــا جزئیــات آن دریافــت کننــد. برخــی دیگــر تمایــل دارنــد تنهــا اخبــار 

موضوعــات قابــل توجــه را دریافــت کننــد. بــه نشــانه ها توجــه کنیــد، مثــال اینکــه او در چــه مــواردی از خــود توجــه و عالقــه 

نشــان می دهــد یــا چــه زمان هایــی حوصلــه اش ســر مــی رود. ســپس بــر اســاس ایــن دریافت هــا نــوع ارتبــاط خــود را بــا 

او تنظیــم کنیــد. به عــالوه، هیــچ ایــرادی نــدارد از خــود او بپرســید: »چنــد وقــت یک بــار بایــد اطالعــات را در اختیارتــان 

بگــذارم و تــا چــه حــد عالقمندیــد کــه بــه جزئیــات پرداخته شــود؟«

۳. مواظب باشید در فضای کار درگیر شایعات نشوید اما چشم و گوش تان را هم باز کنید

ــد. از اکثــر دوِرهمی هــای گروهــی و شــوخی های  ــرای شــغل تان مثــل ســم می مان جذابیــت فوق العــاده ی غیبت کــردن، ب

کنایه آمیــز آنهــا دوری کنیــد. البتــه ارزشــش را دارد کــه چشــم و گوش تــان را بــاز کنیــد تــا متوجــه بخش هــای واقعــی ای 

کــه معمــوال در ایــن غیبت هــای کاری وجــود دارد بشــوید. اگــر فهمیدیــد مســیر یــا اســتراتژی جدیــد شــرکت بــرای افــراد 

ــی را  ــدل غیبت های ــد. آن م ــان باش ــرای رئیس ت ــمندی ب ــام ارزش ــد پی ــن می توان ــب ای ــد، ُخ ــر می رس ــه نظ ــده ب گیج کنن

ــورت  ــا ص ــازمان و فرصت ه ــتی های س ــه کاس ــع ب ــه راج ــی را ک ــا بحث های ــد، ام ــدی نگیری ــت ج ــراد اس ــورد اف ــه در م ک

می گیــرد، اصــال دســت کــم نگیریــد.                                                          

چگونه درفضای کار 

فردی کارآمد باشید؟
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۴. از رئیس تان در مقابل اتفاقات ناخوشایند محافظت کنید

هیچ کــس عالقــه ای بــه رویدادهــای ناگــوار نــدارد، به خصــوص اگــر رئیس تــان باشــد. اگــر دیدیــد کــه اتفــاق بــدی در حــال 

وقــوع اســت فــورا بــرای به اشتراک گذاشــتن آن بــا رئیس تــان اقــدام کنیــد؛ اصــال وقــت را تلــف نکنیــد. هشــدار در ابتــدای 

ــردن آن  ــرای مطــرح ک ــد ب ــت کن ــا فرص ــد ی ــه مشــکل را تقلیــل بده ــه او می دهــد ک ــکان را ب ــن ام ــوار ای ــی ناگ ــوع اتفاق وق

بــرای رئیــس اش یــا بقیــه ی افــراد ســازمان برنامــه بریــزد.

۵. همیشه برای مسائل برنامه ای را در ذهن داشته  باشید 

ــان بهتــر اســت  ــه بگوییــد »به نظرت ــد ایــن اســت ک ــان می زن ــزد رئیس ت ــه اعتبــار شــما ن ــی کــه بیشــترین لطمــه را ب کلمات

چــه کار کنــم؟« چنیــن عبارتــی را از دایــره ی لغات تــان حــذف کنیــد و فرامــوش نکنیــد کــه همیشــه بــا ایــده و برنامه ریــزی 

بــرای مســائلی کــه در دســت داریــد ســراغ رئیس تــان برویــد. معمــوال بهتــر اســت کــه دو گزینــه در ذهــن داشته باشــید کــه 

یکــی بــر دیگــری ارجحیــت دارد.

6. پل هایی از سازمان تان به جاهای دیگر بکشید

ــع  ــوید. در واق ــوب می ش ــان محس ــده ی رئیس ت ــی نماین ــه نوع ــما ب ــید، ش ــه نباش ــید چ ــوع آگاه باش ــن موض ــه ای ــه ب چ

ــرای  ــد ب ــه ی رش ــردن زمین ــم ک ــما( و فراه ــی ش ــب )یعن ــرد مناس ــاب ف ــارت او در انتخ ــار و مه ــان دهنده ی اعتب ــما نش ش

ــا  ــد ت ــالش کنی ــان، ت ــای رئیس ت ــم دوِش اولویت ه ــد. ه ــو کنی ــده هم س ــن ای ــا ای ــان را ب ــس اعمال ت ــتید. پ ــرد هس آن ف

ــا نشــان دادن تأثیــری کــه ایــن اهــداف  دوســتی هایی ایجــاد کنیــد و عالقه تــان بــرای رســیدن بــه اهــداف رئیس تــان را ب

بــر افزایــش قــدرت ســازمان دارد بیــان کنیــد. همچنیــن تــالش کنیــد از اولویت هــای بقیــه ی رهبــران و گروه هــا هــم آگاه 

ــی  ــش ذکاوت کاف ــیر تالش های ــا در مس ــن اولویت ه ــری ای ــرای به کارگی ــان ب ــه رئیس ت ــد ک ــل کنی ــان حاص ــوید و اطمین ش

ــد. ــرج می ده ــه خ را ب

۷. بدون اینکه به فرد نفرت انگیزی تبدیل شوید کارهای تان را در معرض دید بگذارید

افــراد حرفــه اِی باهــوش، مهــارت زیــادی در نمایــش آن دســته از کارهایشــان دارنــد کــه نتایــج موفقیت آمیــزی بــه همــراه 

داشــته  اســت، البتــه بــه شــیوه ای کــه مــرز آن بــا تبدیــل شــدن بــه موجــودی نفرت انگیــز حفــظ شــود. وقتــی پــای کســب 

اعتبــار بــرای ارتقــا پیــدا کــردن بــه میــان می آیــد فروتنــی بهتریــن گزینــه ی ممکــن نیســت. قطعــا افــرادی کــه بــه شــما 

بــرای رســیدن بــه آن نتایــج ارزنــده یــاری رســانده اند را هــم ذکــر کنیــد و از یــادآوری آنهــا چشم پوشــی نکنیــد.

۸. سعی کنید به این مشهور شوید که باعث رشد دیگران می شوید

هیــچ چیــز تأثیرگذارتــر از ایــن نیســت کــه بــه رئیس تــان نشــان دهیــد شــما ایــن توانایــی را داریــد که به رشــد اســتعدادهای 

افــراد کمــک کنید.

لیلى
کترخ

الیفى د
ى ت

وه آموزش
گر



7 هدف | شماره 16 | سال دوم-بهمن 1395

کنکور و کار
بعضــی افــراد دوســت دارنــد اول دنبــال کار برونــد وقتــی بــه شــرایط 

ثابتــی دســت یافتنــد ســپس ادامه تحصیــل بدهنــد. و دوســت دارند 

در حیــن کار، بــه قبولــی در کنکــور هــم فکر کننــد. اینجانب بــا این کار 

بســیار مخالــف هســتم. کار وقتــی الــزام اســت که شــرایط زندگــی فرد 

ایجــاب می کنــد بــرای امــرار معــاش کار کنــد. امــا اگــر بــرای زندگــی 

شــما، کار ضــروری نیســت انتخــاب کار را بــه وقــت دیگــری موکــول 

کنیــد زیــرا بــرای کنکــور کار یــک ســم مهلــک اســت. 

خیلــی از افــراد چــون دارای هــدف مشــخص و منظــم در زندگــی 

ــر کار  ــا عص ــح ت ــد صب ــد و بع ــال کار می رون ــدا دنب ــند، ابت نمی باش

می کننــد و عصــر تــا شــب را میخواهنــد بــرای کنکــور مطالعــه کننــد.

هــدف کســب درجــات  دارای  اگــر کســی  دارم  اعتقــاد  مــن 

بــاالی علمــی در زندگــی باشــد، کار موفقیــت ایــن فــرد را تنــزل 

می بخشــد. چــرا کــه مجبــور اســت بیشــترین وقــت خــود را 

صــرف کارکــردن کنــد و بعــد از آن مثــاًل بــه جــای قبولــی در یــک 

رشــته ی خــوب، در یــک شــهر خــوب و یــا دانشــگاه خــوب، بــه 

واســطه ی کار کــردن در یــک رشــته ی ضعیــف، در یــک شــهر دور 

ــع  ــاال در مقاط ــود. ح ــی ش ــول م ــف قب ــگاه ضعی ــاده و دانش افت

ــته و  ــن رش ــرات ای ــری، اث ــه دکت ــوص در مصاحب ــه خص ــاال ب ب

دانشــگاه معلــوم می شــود. زیــرا بــرای قبولــی در مقطــع دکتــری 

و تخصــص، دانشــگاه قبلــی هرچــه بهتــر و معروف تــر باشــد 

احتمــال قبولــی بیش تــر می شــود. بــه نظــر مــن بهتریــن زمــان 

ــع  ــی در مقط ــد از قبول ــردن، بع ــن و کار ک ــال کار رفت ــرای دنب ب

ــای  ــر بهج ــرا دیگ ــت. زی ــص اس ــا تخص ــد و ی ــی ارش کارشناس

اســتفاده از قــدرت عضالنــی و جســمانی، شــما از قــدرت تفکــر، 

خالقیــت و تخصــص خــود اســتفاده می کنیــد و بهجــای اســتفاده 

فیزیکــی از خودتــان، بــه اســتفاده علمــی و تخصصــی از خودتان 

ــع  ــما در مقاط ــات ش ــته ها و اطالع ــد. داش ــتان میپردازی و دانش

ــدنتان را در  ــی ش ــت اجرای ــد، قابلی ــی ارش ــری و کارشناس دکت

مراکــز تحقیقاتــی، تولیــدی و درمانــی بوجــود میــآورد. همیــن 

عامــل باعــث می شــود کــه افــراد در مقاطــع کارشــناس ارشــد و 

ــود را  ــص خ ــد و تخص ــر روی آورن ــه ی بیش ت ــه مطالع ــری ب دکت

ــری  ــش بیش ت ــم و دان ــه عل ــد هرچ ــرا می دانن ــد. زی ــتر کنن بیش

داشــته باشــند، بیشــتر هــم مــورد توجــه قــرار میگیرنــد و 

همچنیــن میتواننــد مســائل و مشــکالت بیشــتری را در مرکــزی 

کــه درآن مشــغول بهــکار میشــوند برطــرف کننــد و عامــل مهمــی 

ــند. ــه باش ــرفت آن مجموع ــرای پیش ب

کاری لــذت بخــش اســت کــه هــر روز در آن پیشــرفت باشــد و 

براســاس دانــش و آگاهــی فــردی روز بــه روز پــر ثمــر گــردد. ایــن 

دانــش حــس رقابــت ایجــاد می کنــد و عامــل مشــهور شــدن یــک 

ــع  ــود. کار در مقاط ــخص می ش ــک ش ــز و ی ــک مرک ــول، ی محص

پاییــن اصــواًل کاری جســمی، فیزیکــی اســت که یکســان، تکراری 

ــاس  ــخص احس ــی ش ــد از مدت ــد و بع ــت می باش ــدون خالقی و ب

ــدن دارد. ــیل ش ــتگی و فس خس

مشاوره با دکترخلیلی
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بیهوده ترین روزها روزی است که در آن لبخند نزده باشیم ...

مجموعه داستان های کنکور و  تلخک . . .)۱(

ــد  ــش ارش ــت بک ــی آرزو و هدف...خجال ــال )یعن ــت و آم ــدر رف ــه دکان پ ــود ب ــی ب ــی هم ــرفت در زندگان ــال پیش ــی را خی جوان

ــر: ــن تیت ــدی ب ای ــغ دیدن ــه ی تبلی ــذارد برگ ــدم میگ ــه دکان ق ــه ب ــدی در حالیک ــود را گفتن ــی ! ( خ میخون

کنکور را یک شبه قورت بده !

جوانک دریافت که تنها راه موفقیت )حتی در ازدواج آسان ، بدون وام و..(همانا تحصیالت تکمیلی است!

از آنجــا کــه پســرک در مکتــب خانــه تحصیــل در رشــته تجربی)همــون طبیعــی خودمــون( میفرمودنــدی یافــت کــه بهتــر اســت 

در کنکــور

 ارشد وزارت بهداشت و یا وزارت علوم شرکت نوماید...

به هرحال فکر خود به پدر گفت....)آقا چشت روز بد نبینه بابا شو میگی(

چونان شیربیشه هزاران بار رنگ باخت اما پدر در نهایت دید چون چاره ای نیست موافقت نمود.

حال زمان آن رسیده بود که پسرک رشته انتخاب میکرد، در ذهنش رشته ها میگذشتندی :

ماننــد اپیدمیولــوژی ، آناتومــی ، باکتــری شناســی ، خــووووووووون شناســی ، تغذیــه و خــورد و خــوراک ،ایمنــی 

لــوژی  !  و . . .

ناگهان تلخک وارد دکان شد و از حال جوان جویا شد ، در همین حین تلخک فرمود جوان

امروزه قبل از فوق لیسانس  باید شوق لیسانس داشته باشی.......

نتیجه پند آموز از این داستان عبرت انگیز:
داوطلب گرام: عالقه حرف اول رو میزنه...تووووو همه چی....  )پی نوشت : مگه ازدواجه!!!!(

                        من در حال دیدن رتبه کنکورم . . .

طنز و سرگرمی
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