هشكض هطاٍسُ داًطجَيي هؤسسِ آهَصش ػالي خاٍساى – پيام ضواسُ  – 10آتاى 91
سالم دٍستاى:
يك هاُ اصضشٍع سال تحصيلي جذيذ سا پطت سش گزساًذيذ ٍ تْتش است كِ تيص اص ايي صهاى سا اص دست ًذّيذّ .وِ ضوا تايذ تتَاًيذ تشاي هغالؼِ
دسٍس خَد تشًاهِ سيضي ًوائيذ .تا خَاًذى ايي پيام تِ ايي هْاست دستشسي هيياتيذ.

( مهارت برنامه ريزي تحصيلي)
ٍقت ٍ صهاى دس صًذگي هحذٍد ٍ تشگطت ًاپزيش است ،لزا ها تشاي استفادُي دسست اص صهاى ًاگضيش تِ تشًاهِسيضي ّستين .چشا كِ اگش تشاي اٍقات
سٍصاًِي خَد تشًاهِ ًذاضتِ تاضين تِ عَس غيشهستقين پزيشفتِاين «هرجه پيش آيد خوش آيد» .تٌاتشايي تيتشًاهِگي ٍ اتالف ٍقت پياهذ ايي تيتَجْي
است .تشخي داًطجَياى فكش هيكٌٌذ اگش تخَاٌّذ تشًاهِسيضي كٌٌذ صهاى سا اص دست هيدٌّذ ٍ كاسّايطاى اًجام ًويضَد.دس حاليكِ داًطوٌذاى
هؼتقذًذ  8دقيقِ صشف صهاى تشاي تشًاهِسيضي سٍصاًِ هيتَاًذ يكساػت صهاى سا تشاي ضوا رخيشُ ًوايذ .اگش تتَاًيذ دس صًذگي تحصيلي خَيص اص يك
تشًاهِسيضي هٌاسة تثؼيت كٌيذ ٍ اهَس تحصيلي ٍ سٍصهشُي خَد سا دس قالة تشًاهِاي اص پيص تؼيييضذُ

تؼشيف ًوائيذ ًِ ،تٌْا هَفقيت تحصيلي ضوا

تضويي هيضَد تلكِ تِ فًٌَي دستشسي پيذا هيكٌيذ كِ هيتَاًذ سايش اتؼاد ضخصي ٍ اجتواػي صًذگي ضواسا تحت تأثيش قشاس دادُ ٍ پيطشفت ضوا سا
دس سايش ػشصِّا استقاء تثخطذ.
تشًاهِسيضي يؼٌيچِ؟
تشًاهِسيضي فؼاليتي هستوش است كِ ها سا تِ ّذفّايواى هيسساًذ ٍ ّذف آى ايجاد تغييشات هغلَب دس سفتاس است.يك تشًاهِسيضي تحصيلي هَفق،
هثتٌي تش اصَلي است كِ ايي اصَل ّش كذام سْن تِسضايي دس يك تشًاهِسيضي كاسآهذ داسًذ ٍ تَجِ دقيق تِ آًْا تشاي داًطجَياى دس حال تحصيل
تسياس ضشٍسي هيتاضذ .ايي اصَل ػثاستٌذاص:
 – 1خودشناسي :قثل اص تشًاهِسيضي يكتاسخَد سا هشٍس كٌيذ يؼٌي اص خَدتاى آهاس تگيشيذ .تثيٌيذ تَاًاييّا ٍ هحذٍديتّاي ضوا كذاهٌذً .قاط ضؼف ٍ
قَت ضوا دس كجاست .هثالً آيا هيتَاًيذ تِ كسيكِ تيهَقغ صًگ صدُ ٍيا ضوا سا دػَت تِ كاسيكِ آهادگي آىسا ًذاسيذ

نه تگَئيذ ؟ ٍ يا اييكِ تِ چِ

چيضّايي ػادت داسيذ .هثالً ػادت داسيذ دس ّوِي ضشايظ هَصيك گَش كٌيذ ،ضةّا ديش يا صٍد تخَاتيذ .دسست استكِ تشًاهِسيضي ضوا سا هحذٍد
هيكٌذ ٍلي ايي هحذٍديت ًثايذ صًذگي ػادي ٍ تؼضي ػادات ٍ فؼاليتّاي ضوا سا هختل كٌذ .تلكِ تايذ تا دس ًظشگشفتي خصَصيات خَيص تشًاهِسيضي
كٌيذ.
 – 2واقعبيني :اگش هيخَاّيذ تا تشًاهِسيضي تحصيلي پيص تشٍيذ ،تِ ايي هؼٌي ًيست كِ تايذ تشًاهِّاي ضوا تواهاً دسس ٍ هغالؼِ تاضذ ،تلكِ ضوا تا
تشًاهِسيضي صًذگي هيكٌيذ .لزا فْشستي اص كاسّاي سٍصاًِي خَد سا كِ حتواً تايذ اًجام دّيذ تْيِ ٍ سؼي كٌيذ آىسا دس تشًاهِ خَد تگٌجاًيذ .هثالً
ٍقتي تشاي تاضگاُ ،صهاًي تشاي تفشيح ٍ استشاحت ٍ غيشُ دس ًظش تگيشيذ .هْن ايياست كِ تشًاهِ هحَس تاضيذ ًِ دسسهحَس.
 – 3فردمحوريّ :شكسي تشاي خَد تشًاهِسيضي هيكٌذ .يؼٌي تشًاهِاش هيتايست تا تَجِ تِ ػادات ٍ ٍيژگيّاي ضخصيتي خَدش تٌظين ضَد.
 – 4واحدزمانيّ :ش تشًاهِاي تا تَجِ تِ ّذفي كِ تشاي آى پيصتيٌي ضذُاست ًياصهٌذ تؼشيف ٍاحذصهاًي استّ .ش تشًاهِ سا تايذ داخل ظشف صهاى قشاس
دّين .ايي ظشف ،گاّي سٍصاًِ ،گاّي هاّاًِ ٍ گاّي ساالًِ است .تشاي تشًاهِسيضي ضوا داًطجَياى ،تْتشيي ضكل ٍاحذصهاًيّ ،فتگي است .تِ ػثاستي
تشًاهِسيضي ّفتگي تِ ضوا ايي اهكاى سا هيدّذ كِ دس پاياى يكّفتِ ػولكشد خَد سا اسصياتي كٌيذ ٍ هيضاى هَفقيت خَد سا تثيٌيذ.
 – 5ارزيابي مستمر :اًجام تشًاهِسيضي تِخصَظ اگش دس اتتذاي ساُ تاضين ،تيطتش احساسي ٍ تش پايِي اًتظاسات غيش ٍاقغتيٌاًِ ها است .لزا عثيؼي
است كِ اضكاالتي داضتِ تاضذ .قشاس ًيست تشًاهِاي كِ تشاي خَد تٌظين هيكٌينّ ،ويطگي تاضذ تلكِ هستلضم ايي استكِ دس پاياى يك دٍسُ هَسد
اسصياتي قشاس دّين ٍ اصالحات الصم سا اػوال ًوايين .اّويت ايي اسصياتي دس ّفتِّاي اٍل تسياس تيطتش است ،تشاي ايٌكِ دس ايي فشصت ،ػادات ٍ
تَاًاييّاي ها تا اّذافواى ّواٌّگ هيضَدًْ ،ايتاً هٌجش تِ تْيِ يك تشًاهِ تا ثثاتتش هيگشدد .الثتِ الصم تِ ركش است كِ تشاي تغييش آى حتواً تايذ
داليل هٌغقي داضتِ تاضين ٍ دس پاياى يك دٍسُ آصهايطي(  3الي ّ 4فتِ) تايذ تشًاهِّا تِ ثثات تشسذٍ .لي قشاس ًيست ّش ٍقت دلواى خَاست تشًاهِ سا
صياد يا كن كٌين.

(چگونه برنامهريسي كنيم)؟
گام اٍل تْيِ ًَع تشًاهِ:

هٌظَس اص تؼييي ًَع تشًاهِ ،تشًاهِّاي سٍصاًِّ ،فتگي ٍ هاّاًِ هيتاضذ.
گام دٍم تؼييي سٍش تشًاهِ:

سٍش تشًاهِسيضي تِ دٍ صَست صهاى هحَس(يؼٌي اتتذا ساػات سٍصاًِي خَد سا تٌظين كٌيذ ٍ سپس ّش دسس ٍ تشًاهِ سا داخل آى ساػت تگٌجاًيذ) ٍ
تكليفهحَس(اتتذا دسٍسي سا كِ تايذ تخَاًيذ هثٌا قشاس هيدّيذ ٍ سپس صهاى هٌاسة تشاي ّش دسس سا پيصتيٌي هيكٌيذ) اًجام هيضَد.هاًٌذ
جذٍل صيش:
سٍص

ًام دسس(هثال)

صهاى هَسد ًياص

اصساػت تا ساػت(هثال)

ضٌثِ

 xاٍلَيت1

1/5ساػت

 16الي 17/30

يكطٌثِ

 Yاٍلَيت2

 1ساػت

 18الي 19

 Zاٍلَيت3

ا ساػت

 19/30الي 20/30

......................

......................

...................................

 xاٍلَيت1

1/5ساػت

 16الي 17/30

 Yاٍلَيت2

 1ساػت

 18الي 19

 Zاٍلَيت3

ا ساػت

 19/30الي 20/30

......................

......................

...................................

تغييشات احتوالي تِ ضشط داليل هٌغقي

گام سَم تْيِ فْشستي اص فؼاليتّاي سٍصاًِ:

قثل اص اييكِ دست تِ كاس ضَيذ اتتذا كاسّايي كِ هيتايست اًجام دّيذ سا فْشست كٌيذ.
گام چْاسم تؼييي صهاى هٌاسة تشاي ّش فؼاليت:

دس ّش دٍ ضكل تشًاهِسيضي(صهاىهحَس يا تكليفهحَس) تايذ تذاًين تشاي اًجام اهَسي كِ فْشست كشدُاين تِعَس هتَسظ چقذس ٍقت دس سٍص ًياص داسين.
گام پٌجن اٍلَيتتٌذي ٍ تؼييي اًجام كاسّا:

تشًاهِّاي خَد سا تش اساس دسجِ اّويت ،اٍلَيتتٌذي كشدُ ٍ تشاي آًْا صهاًي هٌاسة دس ًظش تگيشيذ.

ػَاهل تْذيذ كٌٌذُ تشًاهِسيضي:
 – 1ضؼف اػتواد تِ ًفس
 – 2فقذاى اسادُ ٍ پطتكاس
 – 3ػذم احساس ًياص تِ تشًاهِ
 – 4ػذم سػايت اصَل ٍ قَاػذ تشًاهِسيضي
 – 5ػذم تغاتق تشًاهِ تا ًياصّا ٍ تَاًوٌذيْاي ضخصي
 – 6فقذاى اًؼغافپزيشي

تشگشفتِ اص اًتطاسات داًطگاُ تْشاى ٍ حشفْاي هطاٍس ٍتالگ حسيٌؼلي هشادي

