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دسٍد ثِ داًطجَيبى ػاللِهٌذ ثِ هغبلت هشكض هطبٍسُ ٍ سالم ثِ كسبًيكِ تبصُ ثِ جوغ هب پيَستِاًذ .پيبم ايي ضوبسُ خغبة ثِ ّوِ داًطجَيبى اػن اص
ٍسٍدي جذيذ ٍ سبيشيي است .لغفبً اًتمبدات ٍ پيطٌْبدات خَد سا دسثبسُ هغبلت پيبمّبي هشكض هطبٍسُ ،ثب هب دس هيبى ثگزاسيذ.

اشتباهات پز طزفذار
(وگاهي دقيقتز به بزخي رفتارهاي اشتباه در دوران داوشجويي)
 – 1غيبت اس كالسها:

دس داًطگبُ ّيچكس ضوب سا هججَس ًويكٌذ سش كالس حبضش ثبضيذ يب دسس ثخَاًيذ .پس ثْتش است هسئَليت خَد سا ثش ػْذُ ثگيشيذ ٍ حتوبً سش كالسّب حبضش ضَيذ.
چشا كِ دس پبيبى تشم ،خَدتبى ثبيذ پبسخگَ ثبضيذ.

 – 2عذم مطالعه كافي:

دس داًطگبُ ثش خالف دثيشستبى ،هٌبثغ صيبدي ثشاي هغبلؼِ ثيطتش ثِ ضوب تَصيِ هيضَد ٍ ثشاي ّش كالس  ،سبػتّب هغبلؼِ ٍ آهَصش خبسج اص كالس الصم است .دس
حبليكِ ثشخي داًطجَيبى ،ايي هَضَع سا جذي ًويگيشًذ.ثٌبثشايي هغبلؼِ ػويك ٍ پيگيش داضتِ ثبضيذ ٍ هٌجغ اصلي ٍ اضبفي سا ثِ دلت هغبلغِ كٌيذ .فؼبليتّب ٍ تكبليف
داًطگبّي دس همبيسِ ثب دثيشستبى هتٌَعتش ٍ هتؼذدتش است .اًجبم پشٍطُّبي ػلوي ٍ تحميمبتي ،استجبط ثب هشاكض هختلف تحميمبتي ٍ كبسثشدي ،استجبط ثب افشادي دس سضتِّب
ٍ حشفِّبي هختلف ٍ......ثخطي اص ايي ٍظبيف است .ػالٍُ ثشايي ،هصبحجِ ،هطبّذُ ،كبسٍسصي ٍ ّوچٌيي ايشاد سخٌشاًي ًٍ.......وًَِ ديگشي اص فؼبليتّبي هتٌَع آهَصضي
است كِ دس داًطگبُ اص داًطجَ اًتظبس هيسٍد آًْب سا اًجبم دّذ(.ثشاي اعالػبت ثيطتش پيبمّبي ضوبسُ  10 ٍ 2سا هغبلؼِ ًوبئيذ).

 -3درگيز شذن با مسائل عاطفي و شخصي ديگزان:

–
صًذگي داًطگبّي هسبئل خبظ خَد سا ثشاي ّشفشد ثِ ّوشاُ داسد .ضوب ًجبيذ خَد سا دسگيش هسبئل ديگشاى كٌيذ ٍ ثخَاّيذ ثذاًيذ چِ كسبًي ثبّن ثحث كشدُاًذ؟ چِ
كسي پطت سش ديگشي حشف صدُ است؟ ٍ اص ايي لجيل.

 – 4فشار گزوه:

ثؼضي اصداًطجَيبى فكش هيكٌٌذ كِ ثبيذ ثش هجٌبي فطبسگشٍُ ،اًتظبسات ٍالذيي ٍ سسبًِّب ،كبسي سا اًجبم دٌّذ .داًطگبُ ايي فشصت سا ثِ ضوب هيدّذ كِ تجشثِّبي ثسيبس
خَثي ثيٌذٍصيذ ٍ دٍستبى خَة صيبدي داضتِ ثبضيذ .پس جستجَ كٌيذ ٍ ،ثش اسبس فطبس اعشافيبى ٍ ًيبصّبي ديگشاى حشكت ًكٌيذ ،خَدتبى ثبضيذ ٍ ثش اسبس ًيبصّبي
خَدتبى ػول كٌيذ(.ثشاي اعالػبت ثيطتش پيبم ضوبسُ  8سا هغبلؼِ ًوبئيذ).

 – 5متعصب بودن:

دس هحيظ داًطگبُ يب خَاثگبُ ثب ػمبيذ ،فشٌّگّب ٍ ثبٍسّبي ثسيبس هتفبٍت ثب خَدتبى آضٌب هيضَيذ ٍ ثب اًسبىّبيي كِ ّشگض ًذيذُايذ هججَس ثِ گفتگَ ٍ هجبدلِ ّستيذ.
اگش چِ ايي هَضَع هطكل است اهب ثِ ّويي دليل دٍساى داًطجَيي تجشثِ ثسيبس ثضسگ يبدگيشي است .پس ثشاي گَشكشدى ٍ يبدگيشي ،آهبدُ ثبضيذ ٍ اص تؼصت ٍ
پيطذاٍسي دست ثشداسيذ.

 – 6عادات بذغذايي:

ػبدتكشدى ثِ خَسدى غزاّبي پشكبلشي ٍ ًبسبلن ،ثِ چبقضذى ثؼضي اص داًطجَيبى دس سبلْبي اٍل داًطگبُ هٌجش هيضَد .خَسدى غزاّبيي هبًٌذ سبًذٍيچّبي پشچشة،
سيتصهيٌي سشخكشدُ ٍ پيتضا ،ثِعَس دائوي ،سالهت ضوب سا ثِ خغش هياًذاصد .خَسدى چٌيي غزاّبيي سا ثِ سٍصّب يب سبػبت خبظ هحذٍد كٌيذ ٍ ٍسصش ٍ فؼبليت ثذًي
سا جضء ثشًبهِ سٍصاًِ خَد لشاس دّيذ.

 – 7عذم تمايل بزاي كمكخواسته اس ديگزان:

اگشچِ ثبيذ يبد ثگيشيذ كِ هستمل ثبضيذ ،اهب كوك خَاستي دس هَالغ لضٍم ثخطي اص هستملثَدى است .اگش هطكلي دس كالس داسيذ ثب استبد هشثَط دس سبػبت همشس
هاللبت كٌيذ .اگش هطكل سبصگبسي داسيذ اص كبسضٌبسبى هشاكض هطبٍسُ كوك ثخَاّيذ ،هٌبثغ حوبيتي دس دستشس سا ثطٌبسيذ ٍ اص آى استفبدُ كٌيذ.

 – 8عذم بزوامهريشي مالي:

داًطجَيبى دس سبلْبي آغبصيي داًطگبُ ،يكجبسُ احسبس استمالل هيكٌٌذ ٍ ايي احسبس ،اگش ثب هْبستّبي خبظ دس حيغِ هذيشيت هبلي تَأم ًجبضذ ،هطكالت صيبدي
ثشاي آًْب فشاّن هيكٌذ .پس ّوَاسُ هتٌبست ثب ٍضغ هبلي خَد ثشًبهِسيضي كٌيذ ٍ ثيص اص آى ّضيٌِ ًكٌيذ .حتي اگش كسبًي سا داسيذ كِ اص آًْب لشض ثگيشيذ ايي كبس سا
ًكٌيذ ،چشا كِ دس ًْبيت هججَس ثِ پشداخت آى ّستيذ ٍ هوكي است تحت فطبس لشاس ثگيشيذ .ثٌبثشايي ّضيٌِّبي غيش ضشٍسي سا تب جبي هوكي حزف كٌيذ( .ثشاي
اعالػبت ثيطتش پيبم ضوبسُ  4سا هغبلؼِ ًوبئيذ).
ثش گشفتِ اص پيبم هطبٍس ضوبسُ

 108داًطگبُ تْشاى

