بسمه تعالی
اداره مشاوره وسالمت روان دانشجویی
توصیه اهیی ربای دانشجویان رد فصل امتحاانت
با توهج هب زندیک شدن روزاهی امتحان دانش آموزان و دانشجویان رد یک طیف عالیم اضطراب را ربوز می دهند از نگرانی و دلمشغولی اندک ات تشویش و اضطراب انبهنجار ،داشتن سطح اندکی از
اضطراب از آن جهت هک دانشجو را نسبت هب مطالعه و ربانهم رزیی ربای ردوس حساس و ربانگیخته کند هن تنها آسیب نیست بلکه طبیعی و الزم است .با این وجود گاه سطح تشویش و اضطراب هب شیوه ای
انمتعارف فرد را هب تصمیماتی از جمله هب تعویق اندا ختن مطالعه و رد نهایت حذف اضطراری می کشاند.
تح
✍✍✍ مشاوران صیلی هب منظور مدرییت رفتار امتحانی و حفظ سطح متعادل نگرانی هب دانشجویان توصیه اهیی می کنند:
✅رد مورد کتاب اهی ردسی تواانیی اهی خود را کلی نسنجید بلکه ره کتاب یا واحد ردسی را متفاوت دینیبب چرا هک نوع ردس ،سواالت امتحانی و وضعیت استاد و کتاب و جزوه با هم متفاوت ست.
✅از همین امروز ربانهم رزیی را شروع کنید .ابتدا با زمان اهی اندک و کواته شروع کنید و سراغ ردس اهیی کم حجم رت و مطلوب رت ربوید .باره ساعت و ره روز مطالعه  ،هب شیوه عجیبی اضطراب شما کم
و اعتماد هب نفس و امیدواری رتشیب می شود.
تلخ
✅خالهص نویسی از ضروریات مهم مطالعه مورث است .مطالب مهم را هب صورت یصی و هب شیوه ردختی و چارتی خالهص نویسی کنید این کار البته رد این روزاه هک وقت زیادی دارید زمان رب است ولی
هب شما و انسجام ذهنی و تقویت حافظه و هب یادسپاری کمک می کند .اگر دچار حواسپرتی می شود خالهص نویسی هب شما کمک می کند.
✅خواننده ای فعال باشید .خواننده اهی فعال هب مطالب معنای شخصی می دهند زری مطالب مهم خط می کشند خود را جای معلم گذا شته و سوال طرح می کنند و بعد از ره فصل و ره از چند گاهی مطالب را
از رب مرور می کنند.

✅مسئولیت پذری باشید هب جای بهاهن رتاشی از جمله مطالب زیاد ،سخت گیری استاد ،فرصت کم امتحاانت پشت کار داشته باشید .تفاوت شما با دانشجواهی موفق رت رد پشت کار و مسئولیت پذریی است.
ا حت همی م تح
✅ اگر چنانچه اضطراب شما زیاد ست و یا رد شیوه مطالعه و ربانهم رزیی لکشم د رید ما ن روزاه با شاور

صیلی رد میان بگذا رید.

موفق باشید

