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داًطجَي ػضيض سالم.
يكي اص ٍظايف هشاكض هطاٍسُ داًطجَيي دس داًطگاّْا استقاي سطح تْذاضت سٍاى فشدي ٍ اجتواػي داًطجَياى
است .دسّويي ساستا هشكض هطاٍسُ داًطجَيي هؤسسِ دسًظش داسد ّش هاُ يكي اص هطكالتي سا كِ هؼوَالً
داًطجَياى تا آى سش ٍ كاس داسًذ هطشح ٍ ،ساّكاسّاي هقاتلِ تا آى سا تياى ًوايذ.
تٌا تشايي پيشٍ پيام ضواسُ ( 1تْوي هاُ) هَضَع ديگشي تحت ػٌَاى پيام ضواسُ  2اسائِ هي گشدد ٍ اهيذ است هَسد
استفادُ داًطجَياى ػضيض قشاس گيشد .لطفاً ًظشات ،اًتقادات ٍ پيطٌْادات خَد سا تا ها دس هياى تگزاسيذ.

(اصول روانشناختي مؤثر در افزايش تمركز هنگام مطالعه)
تشاي افضايص توشكض دس ٌّگام هطالؼِ تِ هَاسد صيش تَجِ كشدُ ٍ آًْا سا تكاس تثٌذيذ:
 - 1هيضاى هطلثي كِ قصذ هطالؼِ آى سا داسيذ پيص تيٌي كٌيذ ٍ صهاى هؼيٌي سا تشاي آى دس ًظش تگيشيذ .تِ
ػثاست ديگش هقذاس هطالؼِ ساهتٌاسة ٍ هؼقَل اًتخاب كٌيذ صيشا هطالؼِ فطشدُ توشكض سا كاّص هي دّذ.
 - 2قثل اص ضشٍع هطالؼِ ًفس ّاي ػويق تكطيذ.
- 3هطالؼِ اجوالي سشفصل ّاي هطالة دس اتتذا تاػث ايجاد توشكض هي ضَد.
- 4دس ضشٍع هطالؼِ هطالة سا اص سادُ تِ هطكل اًتخاب كٌيذ.
- 5دس ٌّگام هطالؼِ اص چشاؽ هطالؼِ استفادُ كٌيذ.
 - 6سؼي كٌيذ هَاًغ ديذاسي سااص هحيط هطالؼِ حزف كٌيذ .هثالً ػكس ّاي جزاب ٍ خاطشُ اًگيض دس هحيط
هطالؼِ ًثاضذ.
- 7دس ٌّگام هطالؼِ يادداضت تشداسي كٌيذ.
ّ- 8ش گاُ ٌّگام هطالؼِ ،هَسدي رٌّتاى سا هطغَل كٌذ آى سا يادداضت ًوائيذ ٍ دس طي ضثاًِ سٍص ساػتي سا
تِ ػٌَاى فكش كشدى دس تاسُ آى اختصاظ دّيذ.

 - 9سؼي كٌيذ ػَاهلي سا كِ تاػث پشيطاًي افكاس ضوا هي ضًَذ ضٌاسايي كٌيذ ٍ دس اٍقات استشاحت تِ آًْا
تپشداصيذ صيشا داضتي چٌذ فكش تا ّن ٍ يا اًجام چٌذ كاس تا ّن توشكض سا كن هي كٌذ.
- 10دس صَست ػذم توشكض دس حيي هطالؼِ،چطن ّا سا تثٌذيذ ٍ هَفقيت ّاي آيٌذُ سا تجسن كٌيذ ٍ سپس تِ
هطالؼِ اداهِ دّيذ.
 - 11تيي سختي كاس ٍ هيضاى تَاًوٌذي خَد تؼادل ايجاد كٌيذ .اگش سختي كاس تيص اص تَاى ضوا تاضذ دچاس
اضطشاب هي ضَيذ ٍ چٌاًچِ تش ػكس تاضذ دچاس احساس كسالت ٍ خستگي ٍ ػذم توشكض دس ٌّگام
هطالؼِ هي ضَيذ.
- 12دسٍس تحليلي ٍحفظي سا دس كٌاس ّن تخَاًيذ .هطالؼِ هذاٍم دسٍس تحليلي يا حفظي تِ تٌْايي توشكض سا
كاّص هي دّذ.
- 13هطالؼِ سا اص صهاًْاي كن ضشٍع كٌيذ .هثالً يكساػت سا تِ

 4صهاى  15دقيقِ تقسين كٌيذ ٍ تيي فَاصل

هطالؼِ استشاحت ًوائيذ ٍلي تْتشيي صهاى استشاحت تيي هطالؼِ تِ اصاي ّش ًين ساػت  5دقيقِ است.
- 14دس كاسّاي جضئي ٍسٍص هشُ خَد توشكض كٌيذ هاًٌذ دقت دس تستي تٌذ كفص ٍ لثاس پَضيذى ٍ اًجام
كاسّاي ضخصي .صيشا توشكض ٍ دقت سا تصَست ػادت دسضوا ايجاد كشدُ ٍ ٌّگام هطالؼِ اص ايي ػادت تْشُ
هي تشيذ.
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