دٍستاى سالم.
شهاى تِ سسػت تسق ٍ تاد گرضت ٍ تاز ديگس تِ پاياى تسم ٍ ضسٍع اهتحاًات ًصديل ضديد .آزشٍي ها ّويطِ اٍل سالهتي ٍ تؼد هَفقيت ضوا است.
دز پيام جديد تِ هغالثي اضازُ هيمٌين مِ دز صَزت هغالؼِ ،آزاهص خاعس ضوا زا دز زٍشّاي اهتحاى تٍِجَد آٍزدُ ٍ تا ضاداتي ٍ ًطاط جلسات
اهتحاى زا تسك ًوائيد.

(زاّكازّاي ازتقاي حافظِ)
امثس ها اش حافظِ خَد اتساش ًاخسسٌدي هيمٌين.تٍِيژُ ٍقتي هيخَاّين جصئيات زا تِ ياد آٍزين
ٍ ًوي تَاًين .هاًٌد آدزس ،ضوازُ تلفيً ،ام افساد ٍ يا پاسخ سؤاالت دز جلسِ اهتحاى .حتي
افساديمِ فنس هيمٌٌد حافظِاي قَي دازًد ،گاّي اش فساهَشمسدى چيصي ضنايت هيمٌٌد.
حافظِ هاًٌد تاًل ماز هيمٌد اگس سپسدُاي دز آى داضتِ تاضيد هيتَاًيد اش آى تسداضت مٌيد
ٍ تسػنس .تيطتس افساد هيگَيٌد حافظِ هي افتضاح است«ّيچ چيص يادم ًويهاًد» .دز حاليمِ
گاّي حافظِ آًْا خَب است اها زاُ ثثت ٍقايغ زا ًويداًٌد .فقظ تايد ٍقت صسف مٌٌد تا
زاّْاي ازتقاي حافظِ ٍ ثثتمسدى ٍقايغ زا تياهَشًد ٍ تؼد اش آى تَاًايي تِخاعسآٍزدى
زاتِدست خَاٌّد آٍزد.
زاّْاي ازتقاي حافظِ تِضسح شيس است:
-1ازشياتي هثثتي اش حافظِ خَد داضتِ تاضيد :اگس فنس مٌيد اساساً حافظِ ضوا خَب
است ،ذّي ضوا ّسمازي اًجام هيدّد تا ثاتتمٌد تيًقص است.
-2عالقِهٌد تاضيد :يادآٍزي يل هغلة تا جصئيات ،تِ ػالقِ ها ٍ هيصاى اّويتي مِ تِ آى
هيدّين تستگي دازدٌّ .گاهيمِ هطتاق هَضَػي تاضيد تيطتس تِ آى تَجِ هيمٌيد .تِ
اييتستية آى هغلة هاًدگازتس هيضَد.
-3تَجِ خَد زا تيطتس كٌيد :افساديمِ حافظِ خَتي دازًد تِ اتفاقاتي مِ زٍي هيدّد
تَجِ تيطسي دازًد.
-4تِ ياد داضتِ تاضيد حافظِ يك فسايٌد فعال است :تَجِ هضاػف ضوا ،هطاّدُ
جصئيات تيطتس دزتازُ داليل يل زٍيداد ،دزك ازتثاط تيي آًچِ مِ هيداًيد تا آًچِ سؼي
هيمٌيد تياهَشيد ،آًچِ تِخاعس هيسپازيد ٍ قادز ّستيد آىزا تِيادآٍزيد ّوگي فسايٌد فؼال
هحسَب هيضًَد.

-5ذّي آزام داضتِ تاضيد :تا ذّي آزام تياهَشيد ٍ آهَختِّا زا تاذّي آزام تاشخَاًي مٌيد.
تساي هثال اگس پاسخ سؤالي زا دز اهتحاى تِخاعس ًويآٍزيد تِجاي آضفتگي سؼي مٌيد خَد زا
آزام ٍ ،تا خًَسسدي هغالة زا هسٍز مٌيد .دز اييصَزت احتوال تِيادآٍزدى تيطتس هيضَد.
-6اضطساب زا كاّص دّيد :اضغساب هالين سثة افصايص ػالقِ ٍ تَجِ هيضَد ،اها افصايص
اضغساب هوني است تِ تضؼيف تَجِ ٍ توسمص هٌجس ضَد ٍ يِخاعسآٍزدى هَاد آهَختِضدُ زا
هحدٍد مٌد .دز حقيقت حافظِ ضوا تسياز خَب است اها اضغساب آىزا دچاز اختالل هيمٌد.
-7اش زاّْاي حسي هَزد عالقِ خَد استفادُ كٌيد :تسخي تا ديدى ،چيصي زا تْتس تِخاعس
هيآٍزًد يؼٌي«حافظِ تصَيسي» خَتي دازًد ٍ تسخي ديگس تا ضٌيدى تْتس تِخاعس هيآٍزًد،
يؼٌي «حافظِ ضٌيدازي» دز آًْا قَيتس است .اگس تا گَشدادى چيصي زا تْتس تِخاعس
هيآٍزيد تِجاي خَاًدى متاتْا ٍ جصٍات آهَشضي CD ،يا تسًاهِّاي صَتي آًْا زا گَش دّيد.

(تْداضت زٍاًي ٍ اهتحاًات)
-1هطالة يك ًيوسال تحصيلي زا تِتدزيج تياهَشيد ٍ اش اًثاضتي هثاحث دز ضة اهتحاى پسّيص كٌيد.
-2كل هطالة آهَششدادُ ضدُ زا تسكية كٌيد ٍ تِطَز هفَْهي آًْا زا تِخاطس تسپازيد.
-3سؤاالت اهتحاًي زا تا تَجِ تِ ضيَُ ّس استاد پيصتيٌي كٌيد.
-4اگس ٍقت كافي تساي هطالعِ ًدازيد تس زٍي هطالة هْنتس توسكص كٌيد.
ً-5گسش خَد زا دزتازُ تجستِ اهتحاى تغييس دّيد ٍ سعي كٌيد اش هطالعِ لرت تثسيد.
-6هساقة تغريٍِ ،زشش ٍ سالهت جسواًي خَد تاضيد.
-7ضة اهتحاى خَاب كافي ٍ تغريِ هٌاسة داضتِ تاضيد ٍ تِ هَقع سسجلسِ حاضس ضَيد.
-8اش ّوكالسيّايي كِ اضطساب ايجاد هيكٌٌد ٍ آزاهص ضوا زا تِّن هيزيصًد دٍزي كٌيد.
-9دز جلسِ اهتحاى اتتدا تِ سؤاالتي كِ تسلط دازيد پاسخ دّيد ٍ ٍقت خَد زا تس سس هَزدي كِ ًويداًيد اش دست ًدّيد.
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