دانشجوی عزیز سالم.
یکی از مشکالتی که بعضی از دانشجویان در دوران تحصیل دانشگاهی با آن مواجه اند چگونگی برخورد آنها با
اساتید است .چه بسا دانشجویانی به دلیل عدم آگاهی از چگونگی این ارتباط ،نتوانسته اند از علم و تجربه اساتید به
خوبی استفاده کنند .در این پیام سعی شده راههای برقراری ارتباط بهتر با اساتید بررسی شود.

 – 1به کالس بروید  :حضور منظم نه تنها برای ایجاد یک رابطه خوب با
استاد مهم است بلکه از این نظر نیز مهم است که موجب می شود شما
چیزی از کالس را از دست ندهید .ممکن است اساتید بگویند که توجهی
به حضور کالسی ندارند .آن را باور نکنید .آنها متوجه می شوند که چه
کسی هست و چه کسی نیست .اگر مسئله ای ضروری پیش آمد که
موجب غیبت شما از کالس گردید ،حتماً جزوات را از شخصی که در جزوه
نویسی قبولش دارید ،بگیرید و در جلسه بعدی به استاد بگوئید که شما
جزوه را تهیه کرده اید .برای غیبت خود دلیل تراشی نکنید ،احتماالً استاد
دلیل شما را قبالً نیز شنیده است.
 – 2تأخیر نداشته باشید  :چند دقیقه اول کالس اغلب برای اعالم
امتحانات یا تعیین تاریخ امتحان و غیره صرف می گردد .به واکنش استاد
نسبت به تأخیردانشجویان توجه کنید ،سپس عمل خود را به درستی
مطا بقت دهید .اگر او از تأخیر دانشجویان چشم پوشی می کند به معنای
درست بودن این عمل نیست .چنانچه عکس العمل استاد نسبت به تأخیر
تند است شاید از دست دادن کالس بهتر از ورود با تأخیر باشد.

 –3مالقات با اساتید  :معموالً اساتید ساعات حضور خود را در اولین
جلسه هر ترم اعالم می کنند .برای شما و اساتید ،خوب است که همدیگر
را بشناسید .با هر یک از اساتید خود قرار مالقاتی ترتیب دهید .قرار
مالقات می تواند قبل یا بعد از کالس باشد .حتی بدون در نظر گرفتن
عالقه شما ،مالقات با استاد می تواند به درک بهتر شما از آنچه که قرار
است در کالس رخ دهد کمک کند.
 – 4شناخت اساتید  :مزایای دیگری نیز می تواند داشته باشد .اکثر آنان
افرادی دوست داشتنی ،دارای دانش درباره بسیاری از موضوعات خارج از
رشته خود هستند .ممکن است شما کشف کنید که شماها عالیق مشترک
دارید ،که خود می تواند پایه خوبی برای ارتباطات طوالنی بعد از
فارغ التحصیلی شما باشد.
اساتید ممکن است اطالعاتی درباره فرصت های ویژه ای داشته باشند که
برای شما مفید است مثل کارورزی های تابستانی ،برنامه های کارشناسی
ارشد و غیره که معموالً برروی تابلوی اعالنات نصب شده است و گاهی
اوقات تشخیص دادن آنها مشکل است.
 – 5حضور به موقع در جلسه امتحان  :تنها زلزله ،آتش سوزی ،سیل و
بیماری های وحشتناک ،دلیل معتبر برای دیر حاضر شدن در سر جلسه
امتحان می توانند باشند زیرا شما مانند دیگران  24ساعت در شبانه روز
دارید .ولی با این حال شما از استاد می خواهید که دلیل شما را موجه
بداند! .بین دانشجویانی که در امتحان به صورت ضعیفی عمل می کنند یا
این که از آن درس می افتند با کسانی که سرجلسه امتحان دیر حاضر
می شوند ارتباط مشخصی وجود دارد.

 – 6مؤدب بودن  :مؤدب بودن درکالس به معنای موافقت شما با هر چیزی که در کالس می گویید نیست.
هنگامی که سؤالی می پرسید یا تقاضایی دارید خصمانه برخورد نکنید و یا در گوشه کالس به استاد پشت نکنید.
هنگامی که با مطلبی موافق نیستید و یا این که آن را نفهمیده اید ،با مقدمه ای مثبت ،صحبت خود را شروع کنید.

 – 7نمره  :مسئله ای است که گاهی اوقات استاد و دانشجو درباره آن با یکدیگر توافق ندارند .هرگز وقتی عصبانی
هستید درباره نمره بحث نکنید .ممکن است امتحان به نظر شما غیر منصفانه بوده باشد ولی با این عنوان با استاد
صحبت نکنید .هنگامی که نکات خود را مطرح می کنید موارد را به صورت ویژه و مؤدبانه مطرح کنید.
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