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 راز موفقیت در چیست ؟ نظم
 
 

شوند، بی برنامگی در درس و عدم هماهنگی آن با شرایطی شغلی و حتتتی  های مشترک دانشجویان در دورانی که برای کنکور آماده می یکی از ویژگی
و بته های طوالنی برای دروس بتوده   باشد. عموما دانشجویان در ماههای ابتدای سال دارای برنامه فشرده با زمان زمان آزاد برای مطالعه دورس  می

د دهند، ولی متاسفانه این شروع نتیجه پایانی خوبی با خود به دنبال نتختواهت های خود را به خواندن برای کنکور اختصاص می صورت تمام وقت فرصت
 داشت.

 
 ریزی عبارت است از: مهمترین مشکالت دانشجویان در امر برنامه

 
  بی برنامگی تحصیلی: -1

 به عبارت دیگر نقطه شروع و پایانی برای مطالعه خود ندارد. .دانشجو هیچ گونه برنامه مشخص روزانه، هفتگی یا ماهیانه ندارد
 
 داشتن برنامه فشرده و متراکم به جای برنامه ای با توزیع متناسب: -2

هتا  م از ایتندهد دانشجویان یا در ابتدای سال برنامه فشرده با ساعات مطالعه دارند یا در سه ماه پایان ماه و نزدیک کنکور، که هیچ کدا تجربه نشان می
 رساند. دانشجو را به نتیجه ایده آل نمی

 
 :فقدان مهارت های برنامه ریزی و مدیریت زمان -3

ریتزی  نتامتههای بتر ی آنها اجرا نشده است یکی از دالیل مهم، نداشتن مهارت ریزی کرده ولی برنامه کنند بارها و بارها برنامه اکثر دانشجویان بیان می
 است.

 
 برنامه ناهمگون با سبک زندگی و شرایط شغلی و زمان آزاد دانشجو: -4

شود که دانشجویان سبک درس خواندن خود را منطبق با سبک دانشجویان دیگر و بدون در نظر گترفتتتن تتوانتایتی و  این مشکل از آنجایی آغاز می
 گیرند. شرایطشان در نظر می

 :اتالف وقت در طی سال کنکوری -5
 کنکور است. باید به صورت مداوم و با یک شیب متناسب مطالعه کنید. در هر کاری و نیز تنبلی آفت موفقیتتر  به زبان ساده

 
 تغییر منابع درسی و یا حتی تغییر رشته در طی سال : -6

اطالعات درستتتی را در   شود. پس الزم است منابع بعد از شروع درس خواندن جدی، باعث وقفه و بی برنامگی می  نظر پرسیدن از افراد متعدد درباره
 ابتدای راه از شخص مطمئنی جویا شوید.

 و ...
 
 

 هما دانشمند
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This story can fit 75-125 
words. 

Selecting pictures or graphics 
is an important part of add-
ing content to your newslet-
ter. 

Think about your article and 
ask yourself if the picture 
supports or enhances the 
message you’re trying to 
convey. Avoid selecting im-
ages that appear to be out 
of context. 

Microsoft Publisher includes 
thousands of clip art images 

 

 اسامی مشاورین تخصصی 

 یک برنامه ریزی خوب
 
 
 
 .باشید داشته خوب شروع یک .1

 )انتخاب بهترین منابع و بهترین شیوه مطالعاتی(
 تبدیل کوچکتر مهای گا به را مدت بلند . هدف2

 )برنامه ریزی متناوب هفتگی( .کنید
. یک چشم اندازی از مدت مطالتعته و متیتزان 3

 مطالب در هر درس داشته باشید.

. موانعی که باعث عدم تمرکز شما متیتشتود را 4
 شناسایی کرده و در حد امکان کنترلشان کنید.

. ساعات خواب خود را تنظیم کنید .) در محدوده 5
 ساعات مشخص بخوابید و از خواب بیدار شوید(

کتنتیتد،   ثتابتت  نیز  را  تغذیه  وقت  کنید  . سعی6
 و  میل شتود  صبح  هشت  از  قبل  صبحانه  ترجیحاً

 دهتد  متی  نشان  تجربه .شب  هشت  از  قبل  شام

کننتد   می  تنظیم شام با را شب های برنامه  افراد
نتمتی   اجترا  را  خود  های برنامه  نخورند  شام  تا  و

 فرضاً و بخورید شام شب 8 از قبل شما اگر کنند

 4 باشید،  کرده  تنظیم را خوابتان وقت 12ساعت 
 خواهید داشت. مطالعه برای مفید وقت ساعت

. ورزشی سبک مثل پیاده رویتی روزانته را در 7
 برنامه خود بگنجانید.

. خود را موظف به اجرای برنامه چیده شده کنید، 8
 و دراین مورد بسیار پیگیر باشید.

 در  متا  هتمته .ستوختتته  های وقت  از  . استفاده9

 صترف انتتتظتار  را  زیتادی  اوقتات  امروز  زندگی

 عتمتر  از  متاه  یک  مثال  برای.  کنیم می  کشیدن

  اتوبوس انتظاررسیدن صرف شهرنشین انسان یک

 در  بزرگ  شهرهای  در  افراد  عمر  ماه 3 یا  میشود

 برای میگذرد  آسانسور

)مثتال ختوانتدن   .باشید  داشته  برنامه  اوقات  این
 لغات زبان و یا نکات(

 رتبه مقطع رشته مشاورین

 1 دکتری ایمنی شناسی دکتر خلیلی

 1 دکتری علوم تغذیه دکتر محمدزاده

 1 دکتری گروه داروسازی دکتر رجب نیا

 1 دکتری بیولوژی تولید مثل دکتر پاک طینت

 2 دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دکتر هاشمی

 2 دکتری بیوشیمی دکتر اصلیان

 1 دکتری ژنتیک پزشکی دکتر دستمالچی

 3 دکتری گرو تربیت بدنی دکتر صالحیان

 1 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دکتر خسروی

 3 دکتری روانشناسی بالینی دکتر موسوی

 2 دکتری پزشکی و مولکولی دکتر صاحب نسق

 1 دکتری نانوتکنولوژی پزشکی دکتر سردارآبادی

 1 دکتری باکتری شناسی پزشکی دکتر راهدار

 2 دکتری اپیدمیولوژی دکتر عباسی

 5 دکتری علوم سلولی کاربردی دکتر گلچین

 11 کارشناسی ارشد ایمنی شناسی خانم مساعی

 8 کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی خانم کلهر

 1 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم ترابی

 4 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خانم نوری

 1 کارشناسی ارشد مامایی خانم رستمی

 2 کارشناسی ارشد پرستاری خانم بیک وردی

 1 کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی خانم معدنی

 1 کارشناسی ارشد علوم تغذیه خانم آبشیرینی

 21 کارشناسی ارشد علوم تغذیه آقای صادقی

 17 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی آقای احمدزاده

 13 کارشناسی ارشد سم شناسی آقای احمدی

 31 کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی آقای بلوری

       و...
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افرادی که می خواهند هم زمان به مطالعه دروس ترم و مطالعه کتب کنکوری بپردازند، سعی  کنند در ترمی که منتهی به آزمون ارشد  -1
واحد بر  12واحد کمتر نمی دهند، یعنی باید  12می شود )ترم مهرماه(، کمترین واحد )اکثر دانشگاه ها بر اساس قوانین آموزشی مصوب، از 

دارید؛ ( بر دارند تا فرصت بیشتری برای مطالعه کتب مربوط به آزمون ارشد داشته باشند. و طوری برنامه ریزی  کنند که پس از قبولی در 
ارشد، تا تاریخی که تعیین شده )در دفترچه های آزمون، این مورد ذکر می شود(، تمام واحدهای دوره کارشناسی را پاس کرده باشند، چون 

 در غیر اینصورت اگر هم در ارشد قبول شوند، نمی توانند به آن ورود پیدا کنند ، پس مراقب این قضیه باشید.

اگر رشته ای که برای کنکور ارشد انتخاب می کنید، در ادامه رشته کارشناسی تان باشد کارتان بسیار آسان تر است چتون در دوره  -2
کارشناسی با منابع آن آشنا بودید و بر آن مسلط تر هستید و می توانید هم برای آزمون آماده شوید و هم از پس امتحان های ترم تان بتر 
بیایید. وقتی هم به زمان آزمون کنکور نزدیک می شوید باید طوری برنامه ریزی کنید که فرصت بیشتری برای مطالعه کتب کتنتکتوری 
داشته باشید. به هر حال پس از مشورت هایی که می گیرید، در نهایت باید به شرایط و ویژگی های خود نگاه کنید و بر اساس آن تصمیم 

 بگیرید.

اگر می بینید توانایی این را ندارید که همزمان به دروس دانشگاهی و مطالعه برای آزمون ارشد بپردازید، بهترین کار این است که  -3
وقتتان را معطوف به دروس دانشگاهی کنید تا موفق به پایان دوره کاشناسی شوید. در سال های بعد فرصت برای شرکت در 
آزمون ارشد با فراغ بال بیشتر و خیالی آسوده تر هست.البته اگر این توانایی را در خود می بینید، می توانید با یک برنامه ریزی 
صحیح هر دو هدف را دنبال کنید )کاری که تعداد زیادی از دانشجویان می کنند و موفق می شوند(؛ ولی اولویت اول مسلماً با 

دروس دانشگاهی است چون شما اگر نتوانید دوره کارشناسی را به پایان ببرید، نمی توانید در مقطع ارشد قبول شوید )یعنی 
 اجازه حضور در مقطع ارشد را نخواهید داشت(.

 
  زمان را هیچ گاه از دست ندهید؛ اگر قصد قبولی در کنکور ارشد سال آینده را دارید، از همین االن شروع کنید. -4

 چگونه همراه با دروس دانشگاهی برای ارشد درس  بخوانیم؟
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