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و اهمیت تعـطیـالت  دخوانن آنهایی که عید را درس میرای ب

 ها وریـــــــــــــد برای کنکـعی

 

 رید؛به خاطر دا دبستانخود در زمان پیک نوروزی 

و اول جاهای خالی را  شتیمدا ها را برمی مداد رنگی که بودیم  بچه شت،پیک نوروزی اولش کلی ذوق و شوق دا

های  و حتی در تمام عید دیدنی فتیمگر تر کردن آن به کار می چه خوشگلو تمام ممارست را در هر یمدرک نقاشی می

 پیک خوشگل شود. که ،های فامیل یاری کنند باالیی  ستا کال یمدبر می آن را با خود روزهای اول

صمیم کبری، زیر باران تو های داستان ت و احتماال مثل وسط کردیم فراموش میرا پیک  شتگذ که می چند روزی

 های کار را برای فردا اتو کنند، تا لباس نددمآ شد، عصر دلگیری که همه می بدر که تمام می ! سیزدهمی ماندحیاط 

حل  زنده داری  شببا ه تا صبح و و بقیه صفحات به کمک همه اعضای خانواد تادیماف روزی مییاد پیک نو

 .یم..دکر می

 

 و این داستان هر سال اتفاق می افتاد...
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 عزیزم کنکوریدوست 

چه که  یا واخر اسفند هم روی کاغد نوشتهاز ا ی و ممکن استخوان می  ین نوروزی نیست که درساحتماال این اول

تا چند  ات را برنامهتنها اکثر موارد  کن امسال مثل سعی، یا آن را به دیوار اتاق چسبانده و یخوان روزی چه می

مانند  و یمانناز برنامه جا و روزهای پر جنب و جوش عید ها  عید دیدنیشروع و کم کم با  نبریروزی به پیش 

سعی کن مانند افرادی شوند،  خیال برنامه می کال بی ؛بعد از چند روز جا ماندنکه ای  عدهاکثریت نباشی یعنی همان 

 دهند. ها و خانواده به کار خود ادامه می با چند شب بیدار ماندن و قهر کردن با مهمان اشی کهب

ای زیرزمین خانه، انباری، پارکینگ، داخل ماشین پدر و یا حمام را برای پیدا کردن تمرکز و خواندن چند  عده

  سعی می کنند به برنامه ی خود برسند. تالش انتخاب و با صفحه بیشتر برای رسیدن به رشته مورد عالقه در دانشگاه

 

. را تجربه می نمایندچندمین بار است که کنکور  د احتماالانی که در کنکور ارشد شرکت می کنیکس شما و دیگر

د و به احتمال زیاد یشد درس می خوانلیسانس و حاال برای کنکور ار  چند باری برای کنکور دورهیک یا احتماال 

نسبت به دیگر کنکوری ها شما د. پوست یا من برگزار شده را هم شرکت کردهرا که در بهکنکور سراسری ارشد 

برای تر شده و کمتر نسبت به بقیه کنکوری ها بر سر اقوام و خانواده  خواندن در ایام نوروز کلفت نسبت به درس

این گروه  ای شما و رقیبانتان درشما و هم رده ه د. البته به دلیل اینکه میانگین سنییگذار ان منت میت درس خواندن

تخمه های  حتی پوستو ه درهای فامیل شرکت ک در عید دیدنی دیهای پیشین باالتر است، مجبور ورینسبت به کنک

 د!یجمع کنهم مهمانان در هنگام فوتبال دیدن در عید دیدنی را 
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به ید به شدت و حدت بیشتری بانوروز را  موثرتر در کنکور ارشد،ای هم برای تقویت زبان انگلیسی و شرکت  عده

و  اند در تمام ایام سال آرزو داشتند که به کالس زبان بروند اما چون شاغلشاید گذرانند این گروه بدرس خواندن 

البته در  اند. های زبان دانسته شود؛ برای همین نوروز را بهترین زمان شرکت در کالس وقت نمی یا دانشجوی ترم آخر

های فشرده نوروزی  دوره“های  ها پر از آگهی تاثیر نیست و روزنامه های مختلف زبان بی تبلیغات آموزشگاه این میان

 اند. شده” زبان

 

 ؛نا، یعنی خودما رو گفتم تا برسم به آخرین گروههمه این

 

 موسسه آموزش عالی دکتر خلیلیان جویدانش
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 ایام عید

ما از ایام  طبق یک عادت فرهنگی،پیشاپیش ضمن تبریک سال نو و این عید باستانی الزم است یادآوری کنیم 

علی  پراکنده کاری و استراحت می گذرانیم. با کنیم و بیشتر زمان های تعطیلی را ی مؤثری نمی تعطیالت استفاده

کند  جورکردن کارهایش استفاده می برای جمع واین فرصت  رغم طوالنی بودن تعطیالت عید باز هم کمترکسی از

ها  ایام عید برای کنکوری با این وجود، کند. می گذرانی و بیهوده کاری ادامه پیدا و معموال همان رویه ی وقت

 و از طرف دیگر است برای تکمیل و جمع بندی مطالبکند. این ایام از یک طرف فرصتی  می معنای دیگری پیدا

می  فرصت طالیی خیلی ها این دوران را ،تا کنکور است تجدید قوا برای روزهای باقیمانده وفرصت آماده سازی 

 نامند.

 

 ایام عید آغاز

 چه بایدکرد؟ در روزهای اول عید

 همان روز اول باید با دنیای خارج قطع ارتباط نمود؟ آیا از

 نباید به دید و بازدید عید رفت؟ آیا

 ؛که چرا است،پاسخ به چنین سؤاالتی کارسختی 

 ه ی افراد با یکدیگرمتفاوت است واوال روحی

 رسوم با هم تفاوت دارد. ها به آداب و ثانیا پایبندی خانواده
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ی نحوه  توانند درباره بهتر می ،سختگیری بی مورد اجتناب کنند حساسیت ها و ان ازجویاگرخانواده ها و خود دانش

 ی استفاده از این ایام تصمیم بگیرند.

شما تمایل دارید که در  اگر مبنای وضعیت خودتان بیاندیشید. کنند، تنها بر نداشته باشید،که دیگران چه میکاری 

حتماال ا ؛ولی به زورخودتان را وادار به درس خواندن کنید بازدیدهای یکی دو روز اول عید شرکت نمایید دید و

 است، گذاشته فشرده را پشت سر سخت وکسی که یک دوره ی کاری  یا اگرو  نتیجه ی خوبی نخواهیدگرفت

 باالخره دراز تالشهای خود بگیرد و  پاسخ مناسبی؛ متاسفانه نمی تواند را نیز به این دوره متصل کند بخواهد ایام عید

 شد. کار دچار مشکل خواهد ای از مرحله

دید و بازدیدهای مهم یکی دو روز اول عید در  در است که حداکثراین  توصیه کلی برای روزهای آغازین عید

 به درس خواندن اختصاص دهید. بقیه روزها راو  این مورد به خود سخت نگیرید خیلی در و شرکت کنید
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 ایام عید نحوه ی استفاده از

مطالب عنوان شده در  اساس که بر چرا شود، محسوب نمیدر دوران مطالعه ی شما مرحله ی مستقلی  روز 81این 

تشریحی و تستی دروس  ی در مرحله تکمیل دوره ی جامع مطالعه هستید، جوی سال آخراگردانش قسمتهای قبلی،

از و اگر از اوایل تابستان درس خواندن را شروع کرده اید خوانید  صرفا برای کنکور می و اگر برید می به سرخود 

 گرفته نظر اشکال و جبران کمبودها دررفع ، نکته و تست دروس اردیبهشت ماه را برای مرور لوا ی اول عید تا دهه

 شودکه می محسوب می ی کاری شما برنامه مراحل قبلی و یا جدید فرصت ایام عید قسمتی از در هرحال، اید.

و یا اگر جزو آن دسته از دانشجویان هستید که به هر دلیلی  کنیدای  این ایام استفاده بهینه اساس برنامه از بر توانید

دیر مطالعه را آغاز کرده اید این ایام نیز باید به ادامه ی برنامه ی مطالعاتی شما اختصاص یابد تا هر چه زودتر به حد 

اشکال خود  ایده آلی از مطالعه برسید و پس از آن زمان را برای دوره ی مطالب و زدن تستهای دوره ای و رفع

 اختصاص دهید.

 باشد. نزدیک به کنکور سخت  تواندآماده سازی برای تحمل روزهای فشرده و ایام عید می ی دیگر یک استفاده

ایدکه  ثابت کرده در واقع به خود ،بهره را ببرید ای قوی از تک تک روزهای تعطیالت حداکثر اراده با انگیزه و اگر

 تمرین تست زنی با عالوه بر این، با میل و رغبت تحمل کنید. ی کاری را نیز دهفشر ی سخت و توانید یک دوره می

 باشد. ایام عید های دیگر تواند از استفاده هدف ارزیابی سرعت عمل و رکوردگیری می
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 بنابراین؛

ایام برای ی  بقیه مراسم دید و بازدید اختصاص داده و از در به حضور فقط یکی دو روز اول را ایام عید، در -8

 درس خواندن استفاده کنید.

های  مبنای آمادگی برباید  ایام عید، حد از توان خود و مطالعه ی شدید دروس در ازبیش مورد استفاده  در -9

 درسی و روانی خود با تامل بیشتری تصمیم بگیرید.

توانید از  می ی پیش بینی شده، همبنای برنام بر ی قوی و یک تصمیم و اراده باهمواره به خاطر داشته باشید که  -9

 منظوره ببرید. ی چند ایام عید استفاده

زمانهایی که دیگران  که است داوطلبان موفق این پیروزییکی از دالیل  به خاطر داشته باشید که

 .دکنن به شدت مطالعه می ،دننادرس نمی خو
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نید جهش قابل مالحظه ای  اتو شما می ؛گفت دوره طالییتوان  مثال در عید که به آن میهمانطور که گفتیم 

 .دداشته باشی

و مسافرت و تلویزیون را کنار بگذارید  دید و بازدیدها، تفریحات، ،زیاد زحمت بکشیدسعی کنید در این زمان 

ا آنجا که و در روزهای قبل و بعد ت یدهداختصاص فریح و دید و بازدید فقط دو روز از عید را به ت

 ید.وبه تفریح برهم سعی کنید  ار عیدروز سیزدهم و  بخوانیدتوانید درس  می

 .ن بازده مطالعه را در عید بگیریدنید تا بهتریابا یک نقشه دقیق و طبق یک برنامه جامع درس بخو

 استفاده کنید. دانید از خالصه هایی که تهیه کردیتو در این ایام می

 ید.وسال های گذشته غافل نش از تست های

دروس  با دو روند در این ایام پیش بروید یا نیداتوکنون با برنامه پیش رفته اید و درست درس خوانده اید می اگر تا

و اصلی خود بپردازید دروس اختصاصی به مطالعه ی  و یا این دوره را ین ایام جمع بندی کنیددر ا ار غیر اصلی خود

یا دیر خواندن دروس را آغاز کرده اید و یا به هر دلیلی از برنامه ی ولیکن اگر به هر دلیلی از درسها عقب هستید و 

مطالعاتی خوب عقب هستید سعی کنید طبق برنامه ی اصلی خود در این روزها هم به پیش بروید تا بتوانید تا آخر 

 فروردین و یا دهه ی اول اردیبهشت درسها را تمام کنید.
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 گونه تعریف شده است؛این "هیل"از دیدگاه شکست 

 

 

وقتی با شکست روبرو می شوی آن را به عنوان نشانه ای بپذیر که نشان می و اگر 

ن و دوباره به سمت دهد برنامه هایت کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزی ک

 هدفت حرکت کن.

 "ناپلئون هیل "

 

 داشته باشید؛از شکست را همواره بخاطر  "ادیسون"تعریف و 

 خبرنگار جوانی از ادیسون پرسید: روزی

کرده ای، اما موفق نشده آقای ادیسون شنیدم برای اختراع المپ تالش های زیادی 

 نان به فعالیت خود ادامه می دهی؟بار شکست همچ ۹۹۹پس از  ای، چرا؟

 ادیسون با خونسردی جواب می دهد:

روش یاد گرفته ام که المپ  ۹۹۹نخورده ام، بلکه بار شکست  ۹۹۹ببخشید آقا من "

 "چگونه ساخته نمی شود
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 ؟برای درس خواندن استفاده کنیم "نوروز"چگونه از فرصت طالیی حال 

 

که قرار بود استراحت روزهای ابتدایی نوروز با به پایان رسیدن 

دیگر بهانه هایی مانند مهمان داریم و  کنید و به دید و بازدید بروید

... کارایی ندارد. بسیاری از دید و بازدیدهای عید به پایان رسیده 

است و حال زمان آن است تا با یک برنامه درست کمی هم به 

اه کنیم که مدت هاست در کتابخانه در حال کتاب های درسی نگ

 . و یا در اتاق پخش شده اند خاک خوردن هستند

 

داشته باشد چرا که بهترین زمان برای پیشی زیادی ی معناها عید برای آنامسال  بهتر این استهایی که کنکور دارند آن

را اول عید چند روز  هستند وتحصیل حال در هنوز نی که جویاروزهای نوروز است اما دانش گرفتن از رقیبان همین

 د. کننبه دقت استفاده از بخش دوم نوروز  باید حداقلدرس نداشتند  حسابی خوش گذرانده اند و هیچ کاری هم با

انی که هنوز کاری برای درس هایشان انجام نداده اند امروز هم برای شروع شاید کمی دیر جویبرای آن دسته از دانش

 اری از درس ها را کامل مرور کرد.یلی دیر نیست و می توان بسیاما خشده باشد 
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 :را در ادامه با هم مرور می کنیم باید رعایت کنند تحصیلی یک نوروزان برای داشتن جوینکاتی که دانش

 نکات درسی و آموزشی

 :* اول از همه این نکته را به خودتان گوش زد کنید

 "شما را نسبت به دیگر رقیبان جلو بیاندازد. که درس خواندن در این ایام می تواند"

 

 بهینه استفاده کنید. نوروزباید از پس اگر قصد دارید رتبه های خوب در کنکور داشته باشید 

 :همواره به این نکته بیاندیشیدسرگرمی و مسافرت بسیار است.  ،* زمان برای بازی

درس های گذشته که اولین گام در  دوستان شما در حال سفر هستند ولی شما با دوره کردنکه "

نه رقابت خارج ومال از گردآماده شدن برای بخش پایانی سال است می توانید آن ها را کا

 "کنید.

 

* اولین نکته ای که باید در برنامه ها وجود داشته باشد نگاهی به درس هایی است که تا به اینجای سال خوانده اید. 

 وری شوند. آرا کمی دوره کنید تا درس ها یاد آخرین مباحث هر درس

مهم اگر در کالسهای حضوری ثبت نام کرده اید، های جدید بروید. درس * پس از دوره کردن دروس به سراغ

پیش بروید و درس را  مطالب درس داده شدهکمی جلوتر از  ،به شما درس داده نشدهمباحث یا مباحثی نیست که 

 آن درس بیشتر در ذهن شما حک شود. ،و هنگام آموزش ادامه ی کالسهاد تا در بیاموزید این باعث می شو
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اختصاص یابد. در این دوره می توان به  اصلی* برای کنکوری ها توصیه می شود ایام نوروز به جمع بندی دروس 

کنکور کنکور ایران را " :که به حق می توان پرداخت اصلی هر رشته و زبانالت مربوط به دروس ارفع اشک

 و با جمع بندی دروس برای مرحله آخر که مرور همه ی سر فصل ها می باشد آماده شد. "زبان نامید

* برنامه درسی گامی موثر در داشتن یک نوروز تحصیلی است. به صورت هفتگی و روزانه برنامه خود را تنظیم 

نامه چند نسخه تهیه کنید و در نقاطی که بیشتر کنید تا بتوانید از تمام ساعات بیکاری نوروز استفاده کنید. از هر بر

 رفت و آمد دارید بچسبانید این باعث می شود تا بیشتر حواستان به برنامه درسی باشد. 
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ترین دوره آمادگی برای کنکور شروع می شود. مسائل  با آغاز تعطیالت نوروزی، حساسبه خاطر داشته باشید 

از  ... برنامه ریزی عید را های درسی و ماندگی ، جبران عقبدرسیهای  ه مانند تعطیل شدن کالسموجود در این دور

 کند. ها متمایز می سایر دوره

 با خود بگوئید؛

 رویم. دیگری به استقبال بهار می امسال به شکل

 .ها بوی همیشگی عید را ندارد، بویی از جنس کنکور دارد ی کنکوری خانه

 امسال سال شماست. ؛تعطیل نیستامسال نوروز 

 کانی کنید اما از نوع کنکوری آن.انه تخباید 

 را مرتب کنید. باید اوضاع

 ها را از ذهن دور بریزید، اضافهافکار منفی و 

 ر منظم در جای مناسبی قرار دهید.ها را گردگیری و تمیز کرده و به طو داشته

 ...که دیر یا زود به بار خواهد نشستها بهار فصل رویشی دوباره است و ثمره هایی  برای کنکوری
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 یخوانی نوروزی تنظیم کردیم که امید است مورد استفاده  را از کمترین درجه تا باالترین درجه درس ما این لیست

 شما قرار گیرد ...

 

 ن دیده می شود:جویانامه ریزی عمده در بین دانشنوع رفتار و بربا فرا رسیدن فصل بهار، سه همانطور که گفتیم 

 . بعضی ها از این فرصت برای رفع خستگی و تجدید قوا استفاده می کنند.8

 ب ماندگی های درسی خود را جبران می کنند.. عده دیگری عق9

 . گروهی دیگر دروسی را که قبال آموخته اند دوره و جمع بندی می کنند.9



 (698- 00101098      891- 890داخلی  ، 63830199190) گروه آموزشی دکتر خلیلیدپارتمان مشاوره و برنامه ریزی؛ 
 

 

16 
 

 

  

http://www.DKG.ir


 (698- 00101098      891- 890داخلی  ، 63830199190) گروه آموزشی دکتر خلیلیدپارتمان مشاوره و برنامه ریزی؛ 
 

 

17 
 

 ساعات خواب در ایام نوروز

 واب و بیداری در ایام نوروز است.یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه داشته ساعات خ

می افتد این مسئله دو اشکال ان چند ساعت عقب جوی، بیدار شدن دانشکالسهادر ایام عید معموال به دلیل تعطیلی 

 ؛دارد

 آن ببرید و که باید بهترین بهره را از اول اینکه چند ساعت از ساعات شبانه روز است

دوم اینکه اگر از حساسیت فصلی که موجب خواب آلودگی و سستی می شود رنج می برید، با مشورت پزشک 

 به پیشگیری آن بپردازید، زودتر 

دقیقه  96داشتن ورزش و تحرک در برنامه روزانه یکی از تکنیک های کنترل خواب بهاری است کافی است 

 کنید. مقاومت

 

 کز خواب کسی را گل شادی نشکفت  رد خواب بدم مرا خردمندی گفت

 می خور هک زبری خاک میباید خفت         کاری چکنی هک با اجل باشد جفت

 حکیم عمر خیام        
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 تغذیه در ایام نوروز

در مطالعه و هم بر تغذیه مناسب است که هم بر میزان راندمان شما داشتن از مسایل مهم دیگر در طول عید نوروز، 

 ما در شبانه روز تاثیر می گذارد.میزان خواب ش

 حد آجیل و شیرینی خودداری کنید. سعی کنید از خوردن بیش از

در نهایت یک توصیه غذای پرحجم و چرب نخورید و به جای آن از غذای کم حجم و پرکالری استفاده کنید و 

 مهم:

 صبحانه را به هیچ قیمتی فراموش نکنید.

 

 آن از مغز، کارکرد چگونگی روی بر آن تأثیر اما. گذارد می تأثیر بدنمان روی بر خوریم می که غذایی انیماید بدب

  .دارند قرار غذایی رژیم تأثیر تحت شدت به ذهنی عملکرد و انگیزه خو، و خلق. است بیشتر هم

 

 به فعالیت این اثر بر و است فعالی بسیار اندام ؛(متابولیسم) سازوکار نظر از مغز

 که است شده مشخص پژوهشی های آزمایشگاه در. دارد وافر نیاز غذایی مواد

 های توانائی تواند می طبیعی، شیمیایی مواد حاوی مناسب، و صحیح غذای

 تنظیم را حسی های مهارت کند، کمک بهتر تمرکز به دهد، افزایش را ذهنی

 سرعت را فرد واکنش زمان بهبود، را حافظه دهد، افزایش را فرد انگیزه کند،

 .نماید جلوگیری مغز پیرشدن از احتماالً و دهد کاهش را استرس ،هدیبخش
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 مناسب های چربی 

 بد قلب برای تنها نه میوه، و سبزی کمی مقدار و چربی زیادی مقدار شامل غذایی رژیم که دهد می نشان شواهد

 رژیم چنین. شود پرخاشگری و افسردگی باعث تواند می همچنین. دارد ارتباط نیز ها سرطان برخی با بلکه است

 .است شایع مردان بین در بیشتر غذایی

 نوع به انسان ذهنی عملکرد. دارد بستگی نیز آن نوع به بلکه خورید می که ای چربی مقدار به تنها نه شما مغز سالمت

 رژیم اگر حتی که داشت توجه باید. دارد نام 9 -امگا و شود می یافت ماهی در بیشتر که دارد نیاز چربی از خاصی

 تدریجی تضعیف به تواند می گردد شامل را چربی از اشتباهی نوع امّا باشد مناسب چربی مقدار و سطح نظر از غذایی

 برای شوند می گرفته نظر در سالم قلب، برای که ها چربی بعضی که است این کننده ناراحت نکته. شود منجر هوش

 .باشند می زا مشکل ذهن،

 مغز در ها پیام کلیه. باشند می مغز های سلول بیرونی غشاء مهم العاده فوق و سازنده اجزاء از 9 -امگا چرب اسیدهای

 عصبی های سلول بین جدید ارتباطات آمدن وجود به و تشکیل با عالوه، به. کنند عبور ولیسل غشاء این طریق از باید

 هایغشا تمام. گیرد شکل ها آن گرفتن بر در برای باید جدید هایغشا گیرد، می صورت حافظه و آموزش اثر بر که

 است داده نشان بسیاری های پژوهش. دارند خود بازسازی برای تازه چرب اسیدهای به نیاز مداوم طور به مغز سلولی

 .است تر مناسب چیز همه از مغز بهینه عملکرد برای 9 -امگا که

 به 9 -امگا کافی مقدار به این وجود با اام کنند می مصرف شده اشباع چربی زیادی مقدار مردم از بسیاری که این با

 استفاده آشپزی در و تبلیغ قلب برای سالم های روغن عنوان به ای گسترده طور به که هایی روغن و رسد نمی بدنشان

 چرب اسیدهای ها آن در عوض، در. هستند 9 -امگا فاقد تقریباً گردان، آفتاب روغن و ذرت روغن مثل شوند، می
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 و 9 -امگا چرب اسیدهای از مناسبی تعادل و توازن به ما بدن که داشت توجه باید. دارد وجود وفور به 0 -امگا

در مورد ارزش و اهمیت سبزیجات  .شود می توصیه قویاً کانوال روغن و گردو روغن منظور، بدین. دارد نیاز 0 -امگا

 و میوه های تازه نیز نیاز به توضیح وجود ندارد و همه از اهمیت آنها آگاه هستند.

 را استرس برابر در مقاومت و حافظه هوشیاری، توان می مغز عصبی های ناقل برای مناسب غذایی مواد تأمین با

 نوع این که داده نشان مطالعات. است مرغ تخم در موجود B ویتامین نوعی غذایی، مواد این از یکی. داد افزایش

 نیز ها انسان در. گردد می پیر حیوانات ویژه به حیوانات، در واکنش زمان تسریع و حافظه افزایش باعث B ویتامین

 .گردد می خستگی کاهش و حافظه افزایش باعث

 از بسیاری کمبود متأسفانه ولی دارند ها انسان خوی و خلق و ذهنی عملکرد بر قوی تأثیری B های ویتامین

 .خورد می چشم به مردم در B های ویتامین

 :اند نموده مشخص ذهنی عملکرد بهبود برای نیز را دیگری های روش ها پژوهش

 برای را آن مناسب مصرف زمان و اندازه تواند نمی هیچکس چند هر ،کند کمک انسان تیزهوشی به تواند می شکر

 ذهنی عملکرد نشوند، مصرف چربی یا پروتئین با همراه که هنگامی ویژه به ها، کربوهیدراتو  کند تعیین خودش

 .کنند می تقویت را انسان
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 تلویزیون و تلفن در ایام نوروز

 تلوزیون است. ی های عید تماشای بدون برنامه ترین آفت یکی از مهم

نکنید و بعد از اتمام برنامه ی مورد نظر خود )که آن هم زیون را بدون هدف روشن یپس سعی کنید به هیچ وجه تلو

نید و به محل مطالعه خود یک یا دو برنامه انتخاب شده از بین برنامه هاست( به سرعت تلوزیون را خاموش ک

ز با بهتر است از دیدن برنامه های هیجان انگیز یا سریال های دنباله دار بپرهیزید و به برنامه های کوتاه طن .برگردید

 توجه به نکات ذکر شده باال بپردازید.

 

  

 

برخی از دوستان شما، که خود بنا به دالیلی مطالعه متاسفانه در این فصل از سال، 

نمی کنند برای کاهش اضطراب خود سعی می کنند زمان شما را با کشاندن شما 

  ن تلف کنند پس مواظب تلفن باشید.به پای تلف
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 دلسردی و یاس

ای از  تر، عده شود. در کنار داوطلبان ضعیف ها می در این دوره دلسردی و ناامیدی گریبان گیر بسیاری از کنکوری

داوطلبان کوشا و قوی هستند که از نتایج آزمون های آزمایشی خود راضی نیستند نگران کسب رتبه ی نامطلوب 

دیگر مثل روزهای اول درس نمی خوانند، و ده است هستند و یا حجم مطالب باقیمانده آنها را نگران و مایوس کر

 ته و زودتر از قبل خسته می شوند.کند پیش می روند، ساعات مطالعه آنها کاهش یاف

تجربه نشان می دهد وقتی داوطلبان دچار دلسردی و یاس می شوند، افکار منفی به آنها هجوم می آورد، بدبین می 

 موقعیت خود می پردازند و همه چیز را تیره و تار و از دست رفته می بینند.شوند، غیر واقع بینانه به ارزیابی 
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 شوند.  بسیاری از آنها با مراجعه به مشاور، دوباره به موقعیت واقعی خود پی می برند و از بحران خود ساخته خارج می

دانشگاه ها مراجعه کنند حتما در میان کنیم دوباره به آخرین رتبه پذیرفته شدگان در  تر توصیه می به داوطلبان ضعیف

 توانید این جایگاه را پیدا کنید؟ های ریز و درشت، جایگاهی برای شما وجود دارد. آیا نمی این همه رشته با رتبه

چرا که کنکور و مبارزه برای قبولی در  اگر توان خود را نزدیک به نمره ی رشته می بینید، دست از تالش بر ندارید

 شروع شده و همواره به خاطر داشته باشید؛ آن از حاال

 .این زمان مهمترین بازه ی تاثیرگذار در موفقیت شماست

 

 کنیم که نگذارید با مایوس شدن، از رقابت باز بمانید. به داوطلبان قویتر که قبال خوب درس خوانده اند، توصیه می

 به کار خود ادامه دهید.و پیوسته میدان را به دیگران واگذار نکنید. بهتر است آهسته 

واه دهند. اگر هم در اولین آزمون جامع به نتایج دلخ آدم های موفق و سخت کوش هیچ فرصتی را از دست نمی

 نرسیدید، نا امید نشوید.

 د و برای آنها برنامه ریزی کنید.اشکاالت و نقاط ضعف خود را تحلیل کنی

 .نمی شود "بد یا خوب" ؛شما در کنکور به خاطر نتایج کنکورهای آزمایشی، نتیجه ی بدانید

ت خود را باز با حرکات سنجیده به راحتی موقعیمی تواند ی جویدانشو هر ن مانند بازی شطرنج است درس خواند

 ند.کن شده و حریف )سد کنکور( را مات خارج "کیش"د و از حالت یاب
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 برگزاری آزمون های متناسب با ایام نوروز

های تستی استاندارد )سواالت کنکورهای سال  روز مطالعه، آموخته های خود را در آزمون سعی کنید بعد از هر چند

قبل( محک بزنید تا مطمئن شوید که ضعف شما در آن مبحث برطرف شده و اگر هنوز ضعفی باقی مانده است از 

 اه شوید و در صدد رفع آن برآیید.آن آگ

 کنیم؛باز هم تاکید می 

 برای برطرف کردن ضعف های شماست.ایام عید بهترین زمان 
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 یک توصیه کلی:

کم کم به مطالعه خود شتاب دهید و توجه کنید که این شتاب دادن نباید بصورت افراطی و سنگین باشد از هم 

اکنون با یک شیب مالیم شروع کنید و تا زمان کنکور به اوج مطالعه خود نزدیک شوید. تنها با این روند تدریجی 

شتاب گرفتن یک نکته است که می توانید مطالعه خود را همواره در حد مطلوبی نگاه دارید. در این  رو به رشد

 یادتان باشد:

تر روی درس خواندن عادت به متراکم خوانی را در خود تقویت کنید اول اینکه تراکم کارهای روزانه خود را بیش

 متمرکز کنید و

مطالعه کنید چرا که در روز کنکور با تراکم باالیی از دروس مواجه دوم اینکه در یک روز چند درس مختلف را 

 هستید.
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 کور در ایام تعطیالت عید نوروزبرنامه ریزی برای کن

 بازده مطالعه شما چند برابر شود.تا  ع درس بخوانیدبا یک نقشه دقیق و طبق یک برنامه جام

 دهیم. را برای شما توضیح می "جامعی برنامه "چگونگی تنظیم سعی می کنیم ه دامدر ا

را برای خودتان  "جامع ای برنامه"دهیم  فقط باید یکی دو ساعت وقت صرف کنید و طبق روشی که توضیح می

در ایام نوروز برای مطالعه هفته  سهدو یا آنگاه خواهید دید که  و یدکنسپس با نظم و دقت آن را اجرا تنظیم نمائید و 

 ا جهش بزرگی به جلو خواهید داشت.د داشت و شمشما ارزش چند ماه را خواه

 

دیوار مقابل میز  رویآنرا  و بنویسید A9را در داخل جداول یک برگ کاغذ  "جامع ی برنامه"می توانید 

 ه در مقابل چشمانتان باشد.تحریر خود نصب کنید تا هموار

 شود. آن استفاده میه عنوان مکمل جایگزین دفتر برنامه ریزی نمی شود و ب "جامع ی برنامه"

در  و را هم مشخص کنید گیهفت های برنامه هفته ای(، 9عالوه بر برنامه ی اصلی خود ) "برنامه ی جامع"در 

ی که قبل را بردارید و پس از جمع بندی کامل از کارهای انجام شده و کارهای ی پایان هر هفته برگه مربوط به هفته

 مربوط به هفته بعد را نصب نمائید.، برگه اند انجام نشده به هر دلیل
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 شود؟ چیست و در چه مواقعی تنظیم می "جامعی برنامه "

هرگاه بخواهید یک مجموعه کار آموزشی را به صورت کامل انجام دهید یا یک مجموعه درسی را به طور کامل یا 

 نمائید. تنظیم می "جامع ی برنامه"نسبتاً کامل دوره نمائید، 

را هیچ گاه برای کمتر از دو هفته و یا بیشتر از چهار هفته طراحی نکنید.  "جامع ی برنامه"توصیه ما این است که 

 شده را بررسی و ارزیابی نمائید.در هنگام اجرا و در پایان برنامه جامع، باید کارهای انجام شده و انجام ن
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 تکنیک های طالیی درس خواندن در تعطیالت نوروزی

 فواید یک برنامه ریزی خوب

 ؛قه و هر دقیقه شصت ثانیه است ولیگر چه واقعیت این است که هر ساعت شصت دقیا

زمانی که در انتظار کسی هستیم که او را دوست داریم هر دقیقه  ،زمانی در شرایط مختلف متفاوت استاین ظرف 

 های ساعت ها طول می کشد و برای دیدن او لحظه شماری می کنیم، ولی برایمان در شب های امتحان انگار عقربه

 د.نند و به یک چشم به هم زدن زمان را در می نوردنساعت به سرعت حرکت می ک

ت نوروزی فرصتی را برای همه به خصوص داوطلبان کنکور پیش می آورد تا عقب تعطیالهمانطور که بارها گفتیم 

 افتادگی های درسی را جبران کنند.

با برنامه ریزی صحیح به سرعت و با چشمانی نافذ همچون اشعه ایکس ایده های اصلی کتاب ها را  شما می توانید

 د.یکنزماندهی شده مرتب کرده و مرور گرفته و آن ها را بصورت سا

داشتن برنامه ریزی درسی سبب می شود تا دانشجویان، از تسلط تلویزیون و رایانه بر زندگی خود جلوگیری کنند و 

، بازی کردن با نقش و نگار قالی و چشم دوختن نگاه کردن در آینه به مدت طوالنیبه جای مکالمات تلفنی بی ثمر، 

 بپردازند. و جبران عقب افتادگی ها از دروس قبلی همنکات م هاز پنجره به نقطه ای دور دست، به مطالع

کشتی به ناخدای و داوطلبانی که برای تعطیالت نوروزی خود یک برنامه مطالعه نداشته باشند  دانشجویان

های ناشناخته وارد شده است و می خواهد با همان قطب نمای گمشده ای می مانند که به آب

 :ولی برساندقدیمی خود را به ساحل مورد نظر 
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برای انجام این کار از  و اه خود را به راحتی پیدا می کنندافراد موفق با استفاده از جدید ترین روش های مطالعه ر

و  ازند، اتاقی که ساکت و منظم استستاد و مرکز عملیات خود یعنی اتاق مطالعه، به طراحی و برنامه ریزی می پرد

است به سمت موفقیت و  در کنکور حتی شما ،که الزمه ی موفقیت و پیشرفت هر کسی در هر کاری "نظم"با این 

 ساحل کامیابی پیش می روند.
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 چه قدر بخوانیم؟

این که در شبانه روز چند ساعت مطالعه ضروری است سوالی است که همواره ذهن داوطلبان را به خود مشغول 

هفتاد و پنج دقیقه ای  هبه جز روز عید و روز طبیعت بایستی حداقل هشت جلسکرده است. در ایام تعطیالت نوروز 

بهتر در نظر گرفت. البته حداقل پانزده دقیقه بین هر دو جلسه مطالعه استراحت ضروری و  قبلیبرای مرور دروس 

 .است

 د.در برنامه ریزی دروس ناهمگون را پشت سر هم قرار دهیسعی کنید 

 

 تغذیه مطالعه جلسه اولدر  برای خود اینگونه برنامه ریزی کنید و خود را ملزم کنید که تغذیهدر رشته ی فرض کنید 

اختصاص دهید و یا در رشته ی ایمنی شناسی جلسه ی اول ایمنی و جلسه ی  فیزیولوژی هبرا دوم  ی جلسهو  بخوانید

 .دوم سلولی و مولکولی و الی آخر

 .دصورت دچار حواس پرتی می شوی این در غیر د،مطالعه را مشخص کنیی حجم و زمان قبل از مطالعه بایست

آن  ی ریشهدر افراد درس خوان این حواس پرتی بیشتر است زیرا هرگاه مطلبی را مطالعه می کنند در پی متاسفانه 

و  "ژن" به نی رسند ذهنشام "آنتی ژن"مثال وقتی که به کلمه  .می شوندهستند و بطور کلی از موضوع متن خارج 

ناخواسته و وابسته به  ریشه یابیو ... که هر چند این  بر می گردد "ژنتیک"به  "DNA"و از  "DNA"به  "ژن"از 

عملکرد ذاتی مغز است و در غالب موارد شما متوجه آن نمی شوید اما همواره اتفاق می افتد و گاهاً هر چند شما به 

در مغز ناخواسته در زمان مطالعه به یک مسافرت، یک  ریشه یابیموضوعی فکر نمی کنید اما با توجه به بروز 
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مهمانی، یک جمله از یک دوست و چیزهایی از این دست فکر می کنید و باید با افزایش تمرکز جلوی آن را به 

 منظور افزایش راندمان مطالعه گرفت.

ت که مطالب مورد نظر را بررسی کند و لذا اگر براساس برنامه و به سرعت مطالعه کنیم ذهن تنها فرصت خواهد داش

و این عامل همان دلیلی است که بسیار بر آموختن متدهای  ارد تا به مطالب ریشه ای بپردازدوقت چندانی ند

 در موفقیت تاکید داریم. "تندخوان بودن"و نقش  "تندخوانی"

 

کارگری را در نظر بگیرید که در کنار یک دستگاه ایستاده و هر دو دقیقه یکبار یک بطری را از روی دستگاه بر می 

دارد و در صندوق می گذارد. این کارگر فرصت فکر کردن و تخیل را در اختیار دارد ولی اگر قرار باشد در هر 

بطری یافته و اگر این زمان به هر ده ثانیه یک  وی کاهشیک دقیقه یک بطری را در صندوق بگذارد فرصت تخیل 

 نخواهد داشت و بر کار خود تمرکز خواهد کرد. فکر کردن به چیزی جز کار خود را کاهش یابد وی اصال فرصت 

 سی استفاده صحیح از فرصت هاست.منظور از برنامه در

 

درهای هواپیما در حال بسته شدن است  گاهی اوقات با لحظه ای درنگ و یا تاخیر زمانی به فرودگاه می رسیم که

و به سفر  لود پرواز هواپیما را بدرقه کنیمدر آن لحظه از هیچکس کاری بر نمی آید جز این که با نگاهی حسرت آ

نرفته فکر کنیم، سعی کنید با برنامه ریزی درست و مدون و مشخص نمودن مسیر و ابتدا و انتهای هدف خود شما آن 

ما به منظره های اطراف می نگرد نه آن کسی که در پشت شیشه های فرودگاه به پرواز هواپیما و  باشید که از هواپی

 اوج گرفتن آن می نگرد.
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 خالقیت برای پیشرفت تحصیلی

رخت های گاهی سعی می کنیم از نمودارها، خوشه های اطالعاتی و د دیت زمانی سبب خالقیت ما می شود،محدو

 ؛حافظه استفاده کنیم زیرا

مطالبی که سرنخی در حافظه نداشته باشد همانند یک تفنگ ساچمه ای هستند که از دیوار آویخته شده و فقط 

 .روزی آن هم در یک نمایشنامه مورد استفاده قرار می گیرد و هرگز شلیک نخواهد کرد

 

به بازار نیامده است فقط  "!!!ضد فراموشی هایقرص"و  "مخفیگاه های حافظه کشف نشده"بنابراین تا زمانی که 

 هستند که می توانند ما را به بازیابی مطالب رهنمون گردند. خوشه های اطالعاتیهمین 

نام یادداشت ایده ها را در کنار خود دارند تا اگر ایده و یا فکر تازه ای به ذهنشان خطور  افراد موفق دفترچه ای به

هایی هستند که از این طرف به آن طرف جاده  ده ها همانند خرگوشرا یادداشت کنند زیرا این ای کرد بالفاصله آن

 دازیم برای همیشه ناپدید می شوند.ها را به دام نین می دوند و اگر فورا آن

گاهی همین ایده های خالق ما را قادر می سازند تا مشکالت زندگی را حل کرده و آگاهی های خود را وسعت 

 بخشیم.

باهمتی هستند که به هر شکلی می خواهند از موانع یکی بعد از دیگری عبور کنند و  داوطلبان کنکور سوارکاران

 دیگری به سمت آن یورش می برند. ه یاگر در جلوی مانعی متوقف شوند، دوباره از زاوی
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می توانند موج  "برنامه ریزی درسی"داشتن وجود دارند و با  و منابع کتاب ها ی ازها می دانند که امواجآن

 د برد.ناین امواج آن ها را به عمق دریا فرو خواه در غیر این صورتسواری کنند و 

 سه توجه ما معطوف به یک درس است.این است که در هر جل "برنامه درسی"یکی از ویژگی های 

 ی توانیم از چند کوه باال برویم.ما در آن واحد نم

صفحات اول کتاب ها شروع کنیم، زیرا این عمل کامال شبیه کار آن واحد در مطالعات نوروزی الزم نیست از 

گشتی است که اگر محل مورد نظر را شناسایی نکند احتمال دارد راهش به باتالق منتهی شود لذا به صورت 

 دوباره قرار دهید. هگزینشی مطالعه کنید و مطالبی را که نیاز دارید مورد مطالع
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 دوبارهاستراحت و آمادگی 

اگر بعد از چند با توجه به اهمیت استراحت و بازیابی انرژی برای شروع مجدد دروس باز یادآوری می کنیم که 

جلسه مطالعه احساس کردید که چشمان شما خسته شده اند به آن ها استراحت بدهید زیرا با چشم خسته نمی توانید 

 مطالعه کنید.

را روی میز قرار دهید ؛ انگشتان و کف دست خود را طوری جمع کنید که ابتدا آرنج های خود همانطور که گفتیم 

حالت یک فنجان و یا پیاله در هر دو دست شما ایجاد شود، حال چشم ها را ببندید و تصویری زیبا را در ذهن تجسم 

آفتابی در میان مرغزاری از گندم های طالیی تصور کنید در  یروز جنگل زیبا و یا در کنید مثال خود را در یک

 ... سمت چپ شما درختانی سر به فلک کشیده و در سمت راست هواپیمایی است که در حال حرکت است و

 

تمامی مراحل فوق را بدون فشار فیزیکی به کره چشم انجام دهید. زمانی که چشمانتان را باز می کنید احساس می 

 نظر می رسد. تر و واضح تر به دنیا درخشانکنید که 

http://www.DKG.ir
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 نکات محیطی هنگام مطالعه

تحصیل دید منفی دارند مواجه  ه یسعی کنید از محیط های استرس زا دوری کنید و با افرادی که نسبت به ادام

را فلج می دی هستند که ذهن نشوید و تحت تاثیر امواج منفی آن ها قرار نگیرید زیرا این امواج همانند باران اسی

 کنند.

 ،"؟نشگاه چه فایده ای برای شما داردچرا با این پشتکار درس می خوانید و دا" ؛اگر با این سئوال مواجه شدید که

آن لذت ببرم زیرا  ه یمی توانید پاسخ دهید که به دانشگاه می روم تا اطالعات خود را گسترش دهم و از لحظه لحظ

 ورزشی فرح انگیز و لذت بخش است. تحصیل همانند ورزش کوهنوردی است که خود هادام

هدف من تنها گرفتن مدرک تحصیلی نیست زیرا اگر فتح قله هدف بود، کوهنوردان نیز با یک بالگرد بر قله فرود 

و از این که  باشم روم تا کارگردان زندگی خود می آمدند و پرچمی را به اهتزاز در می آوردند؛ من به دانشگاه می

همچون یک قلب تا آخرین لحظه به تپش خود ادامه می دهم و بر مطالعات خود پافشاری می کنم خوشحالم و 

مطمئن هستم که موفقیت یکباره حاصل نمی شود و همانند جاده ای است که همواره در حال ساخته شدن است و 

خوشبختی را از ال به الی سطور  ه یال جدید گل واژهیچگاه ساخت آن به پایان نمی رسد. در پی آنم که در س

 ... زندگی بکشانم تا به انسانی پنج ستاره تبدیل شوم و ه یکتاب به عرص
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 :یدو آن را تکرار کن یدک جمله بسازی "می توانم"و  "بله" ،"من"ی  سه کلمه لحظه با  هر

 

 "وانمـــــــــــــــــــــــــمی ت بله، من"

عزیزم؛ تو می تــــوانی و ما نیز در این مسیر در حد بضاعت ناچیز خویش و با پشتوانه آری، دوست 

 عامل ناتدر یافتن مسیر و ادامه ی آن یاریگر شما هستیم چرا که موفقیت ،ی سالها کار آموزشی

و تعریف می کنیم باشد  ساختهرا  "ما"هستیم که  "من و تو" بدان این سرافرازی و افتخار ماست و

 ... که سربلندی ایران عزیزمان هدف نهایی تک تک ما باشد

 

 دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی         

 گروه آموزشی و تالیفی دکتر خلیلی                          

 ۹939اسفند                            
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 ها آریایی از پیش ایران

 

 

 

 

 

  ایالمیان
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  پیش از اسالم از ورود آریایی ها تا تاریخ ایران

 

 

 ماد

 

 

 

 

 

 هخامنشیان
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 سلوکیان

 

 

 

 

 

 اشکانیان
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 ساسانیان
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 اسالم از پس ایران تاریخ

 

 

 طاهریان

 

 

 

 

  

 صفاریان
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 سامانیان 

 

 

 

 

 

 

 زیاران
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 بوییان

 

 

 

 

 

 غزنویان
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 سلجوقیان

 

 

 

 

 

 

 خوارزمشاهیان
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 ایلخانیان

  

 

 

 

 

 تیموریان
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 مرعشیان

 

 

 

 

 

 

 کیائیان
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 قراقویونلو

 

 

 

 قویونلو آق

 

 

 

 

 

 هزاراسپیان
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 پس از اسالم های ملی ایران در دوران حکومت

 

 

 صفوی

 

  

 

 

 افشاریان
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 زند

 

 

 

 

 

 قاجار
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 دوران معاصر
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