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ویژگي های محيط دانشگاه 
گفتاري از مقام معظم رهبري 

محيط دانشــگاه به طــور طبيعي، محيط شــادابي، 
نوگرايي، نوآوري و نوزايي اســت. محيط دانشگاه، محيِط 
باليدن شــخصّيت ها، جوشيدن استعدادها و بروز و ظهور 
نقاط درخشاِن پنهان در شخصيّت انسان است. همچنين 
دانشگاه محيط صفا، خلوص و حقيقت جويي هم هست؛ 
چون مجموعه جوانند و اين ها از خصوصياّت جوان است. 
در عين حال دانشگاه نمودار و نشان دهنده ي حساسيت 
در برابر پديده هاي نامطلوب نيز هست؛ يعني آن چيزي كه 
از ديد جوان - از نگاه ارزشي و نگاه آرماني -نامطلوب باشد، 
بيش از همه در محيط دانشــگاه نسبت به آن حساسيت 
به وجود مي آيد كه اين  حساسيت گاهي با زودرنجي توأم 
اســت. همچنين اگر زمينه فراهم باشد، محيط دانشگاه 
عليرغم آنكه عده اي گمان مي كنند يا مي خواهند وانمود 
كنند چنين نيســت، محيط گرايش هاي ديني و معنوي 
لطيف هم هست. اين خصوصّياتي است كه به طور طبيعي، 

در هر مجموعه ي انشگاهي دركشور ما وجود دارد.
دانشجوی موفّق چه دانشجويي است؟

به نظر من دانشجوى موفّق كسى است كه خوب درس 
بخواند؛ خوب تهذيب اخالق كند و خوب به ورزش بپردازد. 
من براى دانشجوى موفّق، سه شاخص دارم. البته ممكن 
است يك جوان موفّق در خانه، معيارهاى ديگرى داشته 
باشد؛ يك كاسب موفّق، يك ادارى موفّق، معيارهاى ديگرى 
داشته باشد؛ اما دانشجوى موفّق، به حيث دانشجويي، اين 
اســت: بايد خوب درس بخواند، به اخالق و تهذيب نفس 

بپردازد، ورزش هم بكند.
گرايش دانشجو به مسائل معنوي

من پرهيزگارترين و نوراني ترين جوان ها را هم در مواردي 
در ميان دانشجوها ديده ام. فراموش نمي كنم از جوان نوزده 
يا بيست ساله اي كه بعد از شهادتش، وصيت نامه  او را ديدم. 
او نــوه يكي از علماي معروف و مراجع تقليد زمان خود بود 
و آن مرجع تقليد و عالِم معروف، اهل ســلوك و معرفت و 
توحيد شمرده مي شد. وقتي وصيت نامه ي جوان را خواندم، 
اينطور فهميدم كه اين جوان نوزده، بيست ساله ي دانشجو، 
در رسيدن به آن حالت حضور، حالت كشف و حالت عروج 
معنوي و روحي، چيزي كه هر ســالكي، هــر عارفي و هر 
جوياي حقيقتي، آرزوي آن را دارد – اگر از پدربزرگ مجتهد 
و عارف خود كه شــايد شصت، هفتاد ســال هم در آن راه 

زحمت كشيده بود، جلوتر نباشد، عقب تر نيست. البته اين 
حالت، هميشــه و براي همه پيش نمي آيد. شرايطي كه در 
آن، انسان به معناي حقيقي كلمه مجاهدت مى كند و آن مِن 
نامطلوب در عروج انســاني را كه مزاحم حركت او به سمت 
باالست زير پا لگد مي كند و از شهوات و غرائز و حيوانيّت خود 
صــر ف نظر مي كند، ناگهان چنين عروجي براي يك جوان 
پيش  مي آورد. به هر حال ما اين نمونه ها را در بين جوان هاي 
دانشجو ديده ايم و اين يك نمونه بود كه عرض كردم موارد 

ديگري را هم من از دور يا از نزديك مشاهده كرده ام.
بزرگترين آسيب محيط دانشجويی

بدترين اشــكال وارد بر محيط دانشجويى اين است كه 
دانشجو دچار محافظه كاري شود و حرفش را با مالحظه ى  
موقع و مصلحت خيالى بيان كند؛ نه، دانشجو بايد حرفش 
را صريح بزند. البته در كنار اين صراحِت در بيان، صداقت 
در نيت هم بايد وجود داشته باشد و در كنار او، سرعت در 
پذيرش خطا؛ اگر ثابت شد كه خطاست. فرق شماى جوان 
و دانشــجو و صادق و پاكيزه دل، با يك آدم سياسي كار 
بايد در همين باشــد؛ حرفتان را صريح بزنيد؛ آنچه را كه 
مي زنيد، از دل بزنيد؛ و اگر چنانچه معلوم شد كه اشتباه 
اســت، سريع پس بگيريد؛ راحت. اين، به نظر من يكي از 

بهترين شاخصه هاى دانشجويى است.
نشاط جوان در زمينه هاي مادي و معنوي

مي خواهم بگويم همانطور كه در ميدان رقابت ورزشي قوا 
و نشاط شما جوان ها از يك پيرمرد بيشتر است، در ميدان 
رقابت و مسابقه ي به سمت معنويّت هم توانتان بيشتر از 
يك پيرمرد است؛ يعني همانطوري كه اگر من و شما االن 
مســابقه ي دو بدهيم در اين فضا، يقيناً شما جلوتر از من 
مي افتيد؛ اگر از نقطه ي واحدي به سمت عروج به مراتب 
معنوي هم حركت كنيم، باز شما از من جلوتر مي افتيد؛ 
اين را بدانيد؛ قضيه اينگونه است. جوان، قّوت و نشاطش، 
هم در زمينه ي ماّدي و هم در زمينه ي معنوي، جوان است. 
همچنان كه شما در ورزش جسماني، از پير قوي تر و بانشاط 
تريد و اســتعدادتان بيشتر است، در زمينه ي معنوي هم 
همينطور است و مى توانيد پيش برويد؛ اين را قدر بدانيد. 
گاهي كه گفته مي شــود جواني را قــدر بدانيد، ذهن به 

راه هاي ديگر مي رود.
مهم ترين مظهر قدرداني از جواني

مهم ترين مظهر قدرداني از جواني همين است كه از اين 
صفا و نورانيّت و از اين ناآلودگي و پيراستگي طبيعي انسان 

جوان، اســتفاده كنيد و خودتان را در زمينه هاي تزكيه و 
اخالق پيش ببريد. اين ان شــاءاللَّ ذخيره ي زندگي شما 
خواهد شد. راهش هم رعايت دو نكته است:  ذكر و توبه. 
ذكر يعني ياد. ياد در مقابل غفلت اســت؛ غفلت از خدا، 
غفلت از وظيفه و مسؤوليّت، غفلت از آن هنگام حّساِس 
مواجهه با مأموران الهي در عالم ملكوت - عالم بعداز عبور 
از جســمانيّت - و محاسبه ي بزرگ انسان در مقابل خدا 
در قيامت؛ اين ها ياد است. اين يادها تعيين كننده است. 
نكته ي ديگر توبه اســت. ممكن است كسي بگويد ما كه 
جوانيم و هنوز عمري از ما نگذشــته كه مثل شماها گناه 
زيادي كرده باشــيم و محتاج توبه باشيم. نه؛ اين درست 
نيست، توبه وظيفه ي هميشــگي انسان است. پاك ترين 
انســان ها هم بايد توبه كنند. توبه يعني برگشت به خدا، 
برگشــت از راه خطا، توجه دادن دل به پروردگار و رو را به 
طوركامل به خدا كردن؛  شــما صحيفه ي سّجاديّه را اّول 
تا آخرببينيد. ببينيد چه حالي، چه ســوز و گدازي و چه 
توبه اي در آن نهفته است، اين راز و نياز و سوزو گداز امام 

سجاد عليه السالم است.
قدر جواني را بدانيد

عزيزان من؛ جوانان!  قدر جواني را بدانيد و اين دل هاي 
پاك، اين نورانيّت و اين صفا را كه به هرحال در شما هست، 
حفــظ كنيد. حّتي گاهي اگر خطايي هم از جواني ســر 
مي زند، مادامي كه گناه متراكم نشــده باشد، آن نورانيّت 
محفوظ است. البته هريك گناه، بخشي از آن را كم مي كند 
كه عالجش توبه است. برگشتن و توبه ي ما، ان شاءاللَّ توجه 

و محبّت الهي را متوجه مان خواهد كرد.
منبع: پايگاه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
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با نام خدا
بهار تعليم و تربيت به معناى حقيقى و پايدار آن در كوشش هاى 
ناظر بــه تربيت معلم واجد شايســتگى هاى مــورد انتظار تبلور 
مى يابد. معناى تقويمى بهار تعليم و تربيت كه مقارن با آغاز فصل 
خزان اســت، البته دلنشين و جذاب است. اما نظام تعليم و تربيت 
بايد نسيم بهارى را در هميشه ايام سال براى دانش آموزان و ساير 

ذينفعان قابل حس و لمس نمايد. 
بــه ديگر ســخن بايد چنان كيفيت دلچســبى ارايه شــود كه 
سرخوشــى و سرزندگى ناشى از تجربه يادگيرى در كنار ديگران، 

در طول زمان جارى و سارى گردد و بهاريه خوانى زمزمه هميشه 
كسانى باشد كه مدرسه و كالس درس براى تامين زمينه هاى نيل 

به سعادت آنان برپا شده است.
اين ديدگاه جايگاه نهادهاى تربيت معلم و در رأس آن ها دانشگاه 

فرهنگيان را آشكار مى سازد.  
دانشــگاه فرهنگيان نيز به اعتبار حضور دانشــجو معلمان تشنه 
يادگيرى و معلم شدن چنين اعتبارى مى يابد. فراگير شدن حس 
و حال بهارى در مدرســه و كالس درس بدســت معلمان توانايى 
خواهد بود كه امروز به عنوان دانشــجو معلم قدم به پرديس هاى 
دانشــگاه فرهنگيان گذاشته اند. دانشگاه به ميزبانى از شما مفتخر 
است و اميدوار اســت به لطف خداوند سبحان با همت استادان و 
كاركنان و البته مســاعى و جهد جانانه خودتان روزها و شب هاى 
ماالمال از تجربه هاى ســازنده و ماندگار حرفه اى پيش روى شما 

قرار دهد. انشاءاهلل...

دكتر محمود مهرمحمدي

سرپرست دانشگاه فرهنگيان

به نام آن كه جان را فكرت آموخت
آغــاز ســال تحصيلــى جديــد را بــه دانشــجويان  عزيــز،  اســاتيد 
فرهيختــــه و كاركنــان پــرتــالش دانشــگاه فرهنگيان تبريــك و 
تهنيــت عــرض كــــرده  و از خداونــد  رحـمـان خواســتارم در راه 
اعتــاى  فرهنــگ، دانــش پژوهــى و علــم مــــدارى مــا را يــارى 
بفرمايــــد  تــا بــا دانايــى و توانايــى،  مرزهــاى جديــد دانــش و 
پژوهــــش را  درنورديــده و بــا پيونــد علــم و ايــمان، قلــه هــاى 
رفيــع بهــروزى و كاميابــى را فتــح نماييــم.  به عزيزانى كه امسال اين 
دانشگاه را به عنوان محل تحصيل خود انتخاب نموده اند، خير مقدم عرض 
كرده و اميدوارم با همدلي و همراهي با مجموعه دانشــگاه، مسير رشد و 

ترقي را به سرعت و سهولت بپيمايند.
دانشــجويان عزيز، اكنون كه با پشت سر گذاردن سال ها تالش و 
تنش، مرزهاى دانايى را گشــوده ايد و به اكتشافى نو رسيده ايد، اين 
پيروزى بر شــما مبارك باد! شــما آغازگر سفرى هستيد پر از فراز 
و نشيب و سرشــار از تازه ها. اما ورود به دانشگاه مستلزم يادگيرى 
مهارت هايى اســت كه توانمندى و سازگارى شــما را در برخورد با 

مسائل خاص خودتان افزايش دهد. 
ســازگارى با محيط و شــرايط جديد به ويژه براى دانشــجويان 
غيربومى و ساكن خوابگاه، مسائلى چون زندگى با هم اتاقى، زندگى 
مســتقل از والدين، مديريت امور شخصى، مديريت امور مالى و.. را 
به دنبال دارد و در اين ميان مســائل ارتباطى، مســائل تحصيلى و 
انگيزشى از ديگر مسائل مشترك دانشجويان تازه وارد است. ما نيز 
در اين نشــريه و ســاير برنامه ها در معاونت دانشجويي تالشمان بر 
 اين اســت، شما را در كسب چنين اطالعات و مهارت هايى همراهى 

كنيم.

دكتر معصومه علي نژاد

سرپرست معاونت دانشجویي

ن و القلم و ما يسطرون
قسم به قلم و آن چه مى نويسد

حمد و سپاس بيكران به درگاه احديت منان و آفريننده هستى كه به 
بشريت قدرت تفكر و انديشيدن و تهذيب و وارستن عنايت فرمود و طريق 
وصول به مقام اعلى عليين كه همان كمال نهايى و تعالى انسانيت است 

را فراهم نمود.
دگر بار طلوع خورشيد انديشه و خرد در فصل مهر و مهرورزى فرارسيد 
و زمزمه دلنشين و خوش آهنگ فرهيختگان و طالبان دانش در تكاپوى 
انديشيدن و درخشيدن مجدد، فضاى جامعه را روح و جان دوباره بخشيد، 
بانگ رحيل به ســوى تالش و خودباورى سرداد و براى جان هاى آماده 

نشاط و انگيزه اى مضاعف به ارمغان آورد.
عطر مهر امسال رنگ و بوى متفاوتى دارد. تقارن صبحدم سال تحصيلى 

97-96 با هفته دفاع مقدس در پهنهى ماه محرم الحرام، ماه سراسر عشق 
و ايثار، ماه شرافت و مردانگى و ماه شهامت و وارستگى صحيفه نورانى به 
انوار قدسى اليزال الهى را با سرانگشت معرفت و اخالص به ساحت مقدس 
حضرت اباعبدالل الحسين )ع( ورق زده و اساتيد و معلمان، دانشجويان و 
دانش آموزان ما با اقتداء به سرور و موالى شان ياد و خاطره امام بزرگوار و 

عظيم الشأن انقالب، شهداء گرانقدر و ايثارگران معزز را گرامى مى دارند.
ضمن تبريك به مناسبت بازگشايى مدارس و دانشگاه ها و شروع سال 
تحصيلى جديد و ايام دفاع مقدس و تسليت به مناسبت فرا رسيدن ماه 
محرم الحرام و ايام ســوگوارى سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبدالل 
الحســين )ع( براى همه عزيزان موفقيت و بهــروزى در همه عرصه ها 
مخصوصاً بهره گيرى از منويّات آن سالله نبوى، سبط علوى و ميوه دل 

زهروى )زهرايى( از خداوند تبارك و تعالى مسئلت دارم.
اميدوارم در ســالى كه به سال اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال مزيّن 
است، سالى پر از اميد، بهبود و پيشرفت براى ملت شريف و بزرگوار ايران 
اسالمى مخصوصاً اساتيد، دانشجويان و كاركنان گرامى دانشگاه فرهنگيان 

باشد.  
انشاءاهلل

دكتر علي خاكي

معاون طرح وبرنامه و  توسعه
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مشاوره فرصتي اســت براي در ميان گذاشتن، افكار و 
احساسات و مشكالت شما با فردي متخصص، بي طرف و 
بدون تعصب كه مي تواند كمك كند تا مهارت هاي جديد 
را فــرا گيريد و راه هاي برخورد با موقعيت ها را به گونه اي 
بياموزيد كه بتوانيد مشــكالتي را كه در آينده براي شما 
پيش مي آيد به نحــو تواناتر و كارآمدتــري حل كنيد. 
مشاورين سعي مي كنند تا شما در جريان گفتگو احساس 
راحتي كنيد. آن ها اضطراب اوليه شــما را درك كرده و 
كمك مي كنند تا بتوانيد مسائل مورد نظر خود را به زبان 
آوريد. مشاوره در واقع قسمت كردن افكار و احساساتتان 
با اطمينان و اعتماد با شــنونده اي خوب و بيطرف است 
تا به شــما كمك كند از بار هيجاني و استرس بكاهيد، 
رفتار خود را به منظور برخورد و مقابله موثر با يك مشكل 
تغيير دهيد، از توانايي ها و نقاط قوت خود آگاه شــويد و 
در موارد خاص اطالعات مربوطه به شــما ارائه مي شــود 
تا با آموزش هــاي جديد بر توانمندي هاي خود بيفزاييد 

و در نهايت شــما را ياري مي دهــد تا خود و ديگران را با 
نگاهي جديد ببينيد. دانشجويان در ضمن تحصيل گاه با 
مشكالت استرس زايي مواجه مي شوند كه به راحتي قابل 
حل نيســت و يا به داليلي روش هاي معمول براي رفع 
آن ها كارساز نمي باشد. برخي از اين مشكالت عبارتند از: 
كمبود اعتماد به نفس، روابط اجتماعي ناكارآمد و ناپايدار، 
مشكالت تحصيلي، دشواري در تصميم گيري، اشتغال فكر 

به موضوعات مختلف و....
ذكر اين نكته ضروري اســت كــه رازداري اولين اصل 
حرفه  مشاوره است و كليه موضوعات كه در جلسه مشاوره 
مطرح مي شود محرمانه مانده و بدون اطالع و رضايت شما 
هيچ گونه اطالعاتي به هيچ فرد يا مقامي داده نمي شود. 
اصل ديگر در مشاوره پذيرفتن بدون قيد و شرط مراجع 
است. بدين  معنا كه مشــاور فردي بي طرف است كه در 
مورد شما با هر گونه اعتقاد، نگرش، رفتار و يا خصوصيات 
شخصيتي كه دارا باشيد پيش داوري و قضاوتي نمي كند و 

شما را تا پايان مشاوره بدون هيچ گونه داوري مي پذيرد. در 
واقع مشاوره فضاي امني است كه در آن درباره مسائل و 
مشكالت شما صحبت شده تا به سوي راه حل هاي مفيد 
و مناســب رهنمون گرديد.خدمات مشاوره اي: مصاحبه 

حضوري، مشاوره تلفني  

  فاطمه فرامرزي 
   مشاور پردیس امام جعفر صادق)ع( ایالم

الف: اختالالت خلقي
خلق فقط يك احساس يا عاطفه نيست بلكه حالت هيجاني 
مســلط و نافذ انســان اســت كه بر عملكردهاي مختلفي اثر 
مي گذارد، وقتي خلق انسان به افسردگي گرايش مي يابد ممكن 
اســت در موارد زير دچار مشكل شود، اختالل افسردگي بخش 

عمده اي از اختالالت خلقي را به خود اختصاص مي دهد.
*عاليم و نشانه هاي بيماري افسردگي 

1-احساس غمگيني و نا اميدي، يا تحريك پذيري و عصبانيت
2-كاهش عالقه و لذت

4-اشكال در خواب و خوابيدن 
5-كاهش انرژي يا احساس خستگي

6-اشكال در تمركز، تفكر، حافظه و تصميم گيري
7-فكر كردن به مرگ، مردن و خودكشي

8-احساس بي ارزشي و گناه يا عذاب وجدان
ب: اختالالت اضطرابي

در زبــان عاميانه معمــوالً اضطراب را با دلشــوره، نگراني و 
تــرس توصيف مي كنند. ترس و اضطــراب هر دو واكنش هاي 
ناخوشايندي اســت كه در برابر احساس خطر ايجاد مي شوند 

اضطــراب و ترس داراي عالئم و نشــانه هاي روان شــناختي 
) تشــويش، نگرانــي، بيمناكي( و جســماني )لــرزش، تپش 
قلــب، عرق كــردن( اســت. در شــرايط عادي اضطــراب به 
شــما كمك مي كند كــه برنامه هاي خود را جــدي بگيريد و 
 به آن عمــل كنيد. اما اضطــراب زماني بيمارگونه مي شــود 

كه:
بسيار زياد باشد

مدت آن طوالني باشد
باعث اختالل در زندگي فرد شــود، يعنــي آن قدر بي قرار 

مي شود كه نمي تواند درس بخواند و يا كاركند. 
*عاليم اضطراب:

احساس نگراني، ترس
ناتواني در تمركز

تپش قلب
لرزش

گرفتگي عضالت
احساس خفگي

احساس گرما يا سرماي ناگهاني
عرق كردن

تندشدن تنفس
سرگيجه

ضعف و بي حالي

ج: خشم و عصبانيت
 خشم يك بيماري نيست بلكه يك احساس و هيجان عادي 
انسان هاست مانند: غم، شادي، اضطراب، ترس و لذت. هر انساني 
در واكنش به بعضي شرايط دچار عصبانيت و خشم مي شود اما 

چگونگي نحوه بيان خشم بر سالمتي شما تاثير به سزايي دارد.
*روش هاي مختلف بيان خشم:

پرخاش كردن: چنين برخوردي باعث بدتر شدن مشكل فرد 
و منزوي شدن مي شود.

به درون ريختن خشم: به ياد داشته باشيد كه خشم در انسان 
ماهيتي جمع شونده دارد و مانند قطره  هاي آبي كه به درون يك 
سطل بريزد، انباشته و باعث سرريز شدن مي شود. خشم هايي كه 
فرد به درون مي ريزد باعث ايجاد بيماري هاي قلبي، زخم معده، 
آسم و زخم اثني عشر مي شود. ناله و نفرين كردن، فرد عصباني 

ممكن است شروع به شكوه و شكايت از زمين و آسمان كند.
قهر با ديگران

توهين و اهانت كردن به ديگران
تخريب وسايل و دارايي ديگران

مقصر پيدا كردن و سرزنش ديگران
 حــرف زدن و صحبت كردن با ديگران: يكي از ســالم ترين 
برخوردها، آن است كه در مورد نارضايتي هاي خود و آن چه باعث 
ناراحتي و آزردگي شما شده با طرف مقابل حرف بزنيد و احساس 

خود رابيان كنيد.

مشاوره چيست؟ و مشاور كيست؟

سه نوع از رایج ترین اختالالت رواني

به نام او كه حق است 
هر روز را مي توان دوباره با شكفتني شيرين تر آغاز كرد و هرسال را مي توان با هدفي 
بزرگتر و بزرگتر. اما باالخره يك روزي مي رسد كه از هر روز ما جدا مي شود. فرصت ها را 

از امروز بيشتر بشناسيم.
اينكه رفتارهاى ظاهرى معانى نهفته باطنــى دارند، اينكه بخش زيادى از رفتارهاى 
ما ريشــه در انگيزه هاى ناآگاه دارد، اينكه تجربيات دوران كودكى پايه و اســاس رشد و 
بزرگســالى را تشكيل مى دهند و  اينكه بســياري از خاطرات خوب و بد ما انگيزه هايى 
مى شوند براى چگونه بودن ....و بسيارى اصول ديگر مفاهيم عام و شامل بى زمانى هستند 

كه مرزهاى فرهنگى و زبانى را در مى نوردند. مي توان رفتار خوب كاشت، مي توان خوب تر 
نگهباني كرد تا گوهر گرانبهاتري به دست آورد.

بشــريت با همه پيشرفت هايش در علوم و فنون، در گهواره طفوليت دانش است و تا 
رسيدن به بلوغ كامل فرسنگ ها پيش رو دارد. معلم شبيه دلي بي مرز است تا افق...

افق...آنجا كه دريا به پايان مي رســد و آســمان آغاز مي شــود و هرگز پاياني نيست. 
معلم پركننده فاصله عطش گم گشته عاشــقان تا وصال به درياي بي انتهاي حقيقت 
است. نگاهش خانه مهرباني است و قلبش مهربان تر از آب. دل ها را به طراوت و پاكي و 
پاكيزگي مي خواند، دست هاي گرم و صميمي اش مشق عشق مي نويسد و راهنماي خانه 
دوستي هاست. شروع دوباره سال، سالي نو با حديثي نو با انگيزه اي مقدس و الهي بر همه 
عزيزان دانشــجو مبارك باشد. باشد كه اين شروع بهانه اي باشد براي شكفتني دوباره و 

رويشي از سر عشق و ايمان براي رسيدن.
اين نوشتار به هيچ وجه جنبه حديث نفس ندارد  سالها بر دل نشسته بود و اينك بر 

چشمها جارى ميشود ...
باشد كه بى نهايت باشيم ...

د       كتر آیت اهلل كریمي باغملك

مد       یركل مشاوره، بهد       اشت و سالمت
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  علي درخش 
 مشاور پردیس شهيد ایزد پناه كهگيلویه بویر احمد

بشنويد: تــا زمانى كه شــنونده خوبى نباشــيد، در ارتباط 
برقــرار كردن بــا ديگران هــم توفيقى كســب نخواهيد كرد، 
براى اينكه شــنونده خوبى باشــيد بايد عالقه خود به آگاهى از 
ديــدگاه ديگران را نشــان دهيد، از پرت كــردن حواس طرف 
مقابل بپرهيزيد، اگر حافظه تان چندان مورد اطمينان نيســت، 
يادداشــت بردارى كنيد، حرف ديگران را قطع نكنيد و پيش از 
 پايــان صحبت طرف مقابل دربــاره حرف هايش قضاوت نكنيد.

 بخوانيد: مطالعه و خواندن، به شما كمك مى كند تا درك بهترى 
از زبان، دســتور زبان و فرم جمالت داشته باشيد. مطالعه نقش 
مهمى در شــناخت اصطالحات صنف هاى گوناگون، بازشــدن 
پنجــره ذهن بــه روى چشــم اندازهاى نــو، يادگيرى مطالب 
مختلف، افزايش خالقيت ايفا مى كند. همچنين با مطالعه كردن 
قــادر خواهيد بود گوينده توانايى باشــيد. در يك كالم خواندن 
 بــه تقويت مهارت هاى ارتباطى شــما كمك شــايانى مى كند.

به ارتباط غيركالمی بها بدهيد: غير از ارتباط كالمى كه همان 
صحبت با ديگران است، نوعى ارتباط غيركالمى هم وجود دارد كه 
با استفاده از لحن، ايما و اشاره، حركات چشم ها، حاالت صورت و 
غيره ميسر مى شود، تا زمانى كه شنونده خوبى نباشيد، در ارتباط 
برقرار كردن با ديگران هم توفيقى كسب نخواهيد كرد، براى اينكه 

شنونده خوبى باشيد بايد عالقه خود به آگاهى از ديدگاه ديگران 
را نشــان دهيد، از پرت كردن حواس طرف مقابل بپرهيزيد، اگر 
حافظه تان چندان مورد اطمينان نيست، يادداشت بردارى كنيد، 
حرف ديگران را قطع نكنيد و پيش از پايان صحبت طرف مقابل 
درباره حرف هايش قضاوت نكنيد. نبايد فراموش كرد كه ارتباط 

غيركالمى در فرهنگ هاى مختلف، متفاوت است. 
بپرسيد: پرسش و طرح ســوال بخشى مهم و جدايى ناپذير 
در برقرارى ارتباط اســت و ذهن شما را نسبت به موضوع روشن 
مى كند. دقت كنيد كه وقتى سوالى را مطرح كرديد، براى پاسخ 
گرفتن هم شــكيبايى به خرج دهيد، تا جواب مناسبى بگيريد. 
پرسيدن سواالت به جا و مناسب در مسير برقرارى ارتباط، شما را 

راهنمايى خواهد كرد. 
مذاكره كنيد: ممكن اســت موقعيتى برايتان پيش بيايد كه 
براى دستيابى به اهدافتان مجبور به مذاكره با شخص يا گروهى 
شويد. طرف مقابل شما حتما تالش مى كند كه مذاكره را به نفع 
خود پيش ببرد. مذاكره سودمند زمانى اتفاق مى افتد كه نيازها و 
چشم اندازهاى مدنظر ديگران را خوب درك كنيد و با ذهنى باز 
به جاى كوشش براى از ميدان  به در كردن حريف، ارتباط متقابل 

از نوع برد-برد ايجاد كنيد.
يادداشت برداری كنيد: به اشتراك گذارى اطالعات و مكتوب 

كردن برخى از نكات و صحبت هاى مطرح شده در كالس ها راهى 
است براى به خاطر سپارى نكات مورد بحث قرار گرفته و كاوش 

براى درك بهتر آن ها.
درجمع صحبت كنيد: صحبت كردن در جمع به شما كمك 
مى كند تا مهارت بيشترى در برقرارى ارتباط با ديگران پيدا كنيد. 
اعتماد به نفس داشتن در چنين كارى را هيچگاه فراموش نكنيد. 
از حاالت صورت و به ويژه چشم ها هم غافل نشويد تا به اين ترتيب 

شنوندگان و حاضران هم بتوانند با شما بهتر ارتباط برقرار كنند.

باال بردن مهارت ارتباطي در دانشگاه 

 سبك مقابله با فشارهاي زندگي

  رضا گرجي 
 مشاور پردیس حكيم ابولقاسم فردوسي البرز

هر فردي ممكن اســت هنگام روبرو شدن با موقعيت هاي 
استرس زا،  دچار آشفتگي و ناراحتي شود. اين آشفتگي  ها از 
خفيف تا بســيار شديد نوسان دارد. روش هايي كه با استفاده 
از آن ها مي توانيد شدت آسيبي كه ممكن است در نتيجه ي 
مشكالت و فشارهاي زندگي بر شما وارد شود را كاهش داده و 

به نحو سالم تري آن ها را تحمل كنيد. 
سبک مقابله هيجان مدار: هدف از مقابله هاي هيجان مدار 
آن اســت كه فرد بتواند آرامشي كه به دنبال شرايط سخت 
زندگي از دســت رفته اســت را به دست بياورد. هنگامي كه 
انسان ها با استرس، بحران ها و ســختي هاي زندگي روبه رو 
مي شوند، آرامش و تعادل خود را ازدست مي دهند و احساسات 
منفــي زيادي، از جمله اضطراب، غــم، درماندگي، نااميدي، 
خشم، احساس گناه و سايراحساسات را تجربه مي كنند. مثال 
فردي از شهر و خانواده خود جدا شده و به شهر ديگري مي رود 

تا مدتي ممكن است غمگين باشد، مقابله هاي هيجان مدار به 
شخص كمك مي كند تا بر اين غم و غصه چيره شود.

سبک مقابله  مسئله مدار: مقابله مســئله مدار به فرد 
كمك مي كند تا براي مقابله با استرسي كه در آن قرار گرفته، 
راه حل هايي بيانديشــد. در اين نوع مقابله، هدف آن است كه 
فعاليتي انجام شــود تا استرس حذف شده، كاهش يابد يا با 

آن مدارا شود.
هريك از مقابله ها به دو دسته سالم و ناسالم تقسيم مي شوند 

براي آشنايي شما عزيزان به تعدادي از موارد اشاره مي شود.

مقابله هاي مسئله مدار ناسالممقابله هاي مسئله مدار سالممقابله هاي هيجان مدار ناسالممقابله هاي هيجان مدار سالم

 ورزش	 خودكشي	 صبر	 فريب ديگران	

 گردش	 فرار	 حل مسئله	 كاله برداري	

 پياده روي	 انزوا و گوشه گيري	 اولويتبندي كارها	 سرقت	

 نذرو نياز	 تخريب اموال ديگران	 تالش مضاعف	 قول و وعده هاي بي اساس دادن	

 درد دل	 احساس منفي داشتن 	
به ديگران

 مشورت	 چك بي محل كشيدن	

 مشغول شدن به 	
كار و فعاليت

 حمله به ديگران به 	
صورت كالمي و غير 

كالمي

 فكر كردن	 انجام كارهاي شتاب زده	

 نقاشي	 مصرف مواد مخدر	 برنامه ريزي دقيق	 راه حل هاي مقطعي و 	
سطحي و كوتاه مدت
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  تيمور باقری 
مشاور و مسئول مركز مشاوره پردیس 

شهيدباهنر اصفهان

شادى، نشاط و ســرزندگى در زندگى دانشجويان 
موجب نگرش مثبت به زندگى، خودپندارى مثبت، 
برخــوردارى از ســالمت روان و تعــادل عاطفــى، 
عملكرد بهتر شــغلى-تحصيلى و انگيزه مند بودن و 
تصميم گيرى بهتر مى گردد. نشاط  يا شادى، واژه اى  
اســت كه  معانى  مختلفى چون  لذت  طوالنى  مدت  و 
 لذت  از  كل  زندگى  را  شــامل  مى شــود  )ريو،1381(. 
مطالعات  در اين زمينه  نشــان  مى دهد، شادمانى  در 
 بعد   شناختى با ) كنترل درونى،  خوش بينى،  هدفمندى 
 و  خالقيــت  (  و در  بعــد  اجتماعى بــا ) برونگرايى، 
 نوعدوستى،  توافق اجتماعى  و  ارتباط  مثبت  با  ديگران(  

 همبستگى  مثبت  دارد. 
 در  بعد  عاطفى،  شــادمانى   بــا ) ثبات  هيجانى، 
 عزت نفــس  و  خودكارآمدى(  و  در  بعد  جســمانى 
 با ) ســالمت  سيســتم  ايمنى(  رابطه  دارد. توجه  به  
شــادى  و  عوامل بوجود آورنــده  آن  در  محيط ها ى 
 آموز شــى  به  نحو موثــرى  مى تواند  موجب  افزايش 
 انگيزه  و فعاليت هاى  علمى  دانشجويان  و  در  نتيجه 

 پيشرفت  تحصيلى شود . 
 نتايج  پژوهش  رضوى  و  رحيمى دوست )1386 ( 
نيز نشان داد كه برنامه هاى پيشنهادى دانشجويان 
جهت افزايش شــادى و نشاط در دانشگاه و بهبود 
شرايط به ترتيب اولويت عبارت بودند از: برگزارى 
اردوهاى مختلف، ايجاد كالس هاى متنوع و توجه 

بيشتر به مسائل ورزشى.
 اين موارد بيانگر عالقه دانشجويان به بهره مندى 

هرچه  بيشتر از دانشــگاه و ارتقاء روابط اجتماعى 
مى باشد. گام هاى عملى افزايش نشاط و شادكامي 

در زندگى فردى و تحصيلى دانشجويان:
1-افزايش فعاليت هاى جسمانى در قالب ورزش 

2-كاهش توقعات و انتظارات از خود و زندگى
3-شناخت احساسات و عواطف و بيان آن ها

4-افزايش ارتباطات اجتماعى
5-مثبت انديشى و دورى از افكار و احساسات منفى

6-خودبودن
7-زندگى در زمان حال 
8-اولويت دادن به شادى

9-خالقيت
10-صميميت با خانواده و دوستان

11-اجتناب از بى هدفى و داشتن برنامه ريزى

  فرانك واعظی 
   مشاور پردیس عالمه طباطبایی اروميه 

 استراحت و خواب كافى براى حفظ و ارتقاى سالمت 
جســمى و روانى، حفظ و ارتقاى توان ذهنى و رشد و 
تكامل مطلوب ضرورت دارد. در واقع، بدن با استراحت 
و خواب كافى مى تواند خود را بازسازى و توانمند كند.

الگوى مطلوب خواب، الگويى است كه به موجب آن، 
فرد در زمان مناسبى از شــب بخوابد، خواب خوب و 

آرامى داشته باشد و در ساعت مناسبى از صبح نيز از 
خواب برخيزد.

مطالعه شبانه، استحمام قبل از خواب و گوش دادن 
به صداى يك موســيقى ماليم در ساعات پايانى شب 
مى تواند به دست يابى به الگوى مطلوب خواب منجر 
شود. اين فعاليت، در واقع،زمينه ساز گذر از بيدارى به 
خواب محسوب مى شوند. برخى تشريفات و تمهيدات 
پيش از خواب)مانند مسواك زدن،تنظيم زنگ ساعت و 
مرتب كردن وسايل فرد(نيز مى توانند زمينه ساز خواب 

مطلوب باشند.

1-سعى كنيد تلويزيون ذهنتان را رنگى كنيد داشتن 
يك تلويزيون سياه و سفيد در ذهن واقعاً مصيبت است 
چــرا كه در آن صورت شــما تبديل به فردى منفى و 
بدبين خواهيد شــد اما تصاوير زيبا و جّذاب تلويزيون 

رنگى، زندگى را نيز رنگى و دلنشين خواهد كرد.
2- از رنگ سبز استفاده كنيد. آيا توجه كرده ايد كه چرا 
انسان هيچ گاه از ديدن مناظر طبيعت خسته نمى شود؟ 

رنگ سبز پيام آور آرامش، زنده دلى و زيبايى است.
3- بلندگوى دهانتان را طورى تنظيم كنيد، كه تنها 
اجازه خروج جمالت زيبا، سعادت بخش و اميدبخش 

را بدهد.
4-چاپگــر دلتان را از نوعــى انتخاب كنيد كه تنها 
پيام هاى مثبت، دلنشــين و اميدواركننده را بپذيرد و 

چاپ كند. 
5- در معادالت زندگى هيــچ گاه از عالمت منفى 
اســتفاده نكنيد. به خاطر داشته باشيد كه تفكر منفى 
از چنان قدرتى برخـــوردار است كه مى تواند با قـرار 
گرفتن در پشت معادلة بـــزرگ زندگى، همه عالمت 

هاى مثبت آن را مانند خود منفى سازد.
6- آنتن هاى ذهنتان  را تنها  به ســوى  ايستگاه هايى 
تنظيم كنيد كه شبانه روز امواج مثبت و دلنشين پخش 

مى كنند، كارى كنيد كه كارمندان ايستگاههاى منفى 
از شدت بيكارى اخراج شوند.

7-مواظب موتور بدن خود باشيد مطمئن شويد كه 
خاموش كردن آن پس از يك روز تالش و كوشش به 
عمر آن مى افزايد با استراحت دادن به آن خطر روغن 

سوزى را كاهش دهيد.
8- در روابــط خــود با ديگران مثــل يك قالب يخ 
نباشيد، ســردى و بى رحمى مهمترين عامل از بين 
برنده صميميت اســت در عوض همچون يك بخارى 
در روزهاى سرد زمستان گرمازا و آرامش بخش باشيد 
9-هيچ گاه نگذاريد واقعه اى آن چنان شما را عصبانى 
كند كه جوش بياوريد تكرار چندين بار اين واقعه موتور  

عمر شما را فرسوده خواهد كرد
10-سعى كنيد قلبى مقاوم داشته باشيد، قلبى كه 
مقابل سرد و گرم روزگار و ضربه هاى عاطفى همچـون 

ظروف چينـى با انـدك ضربه اى خرد نشود 
11- دلتان را تبديل به اقيانوســى آرام نماييد نه يك 
مرداب ناچيز، حتى تصور اقيانوس هم احساسى از عظمت 
و پهناورى را در دل ايجاد مي كند، آن ها كه دلشان مرداب 

است با كوچكترين حادثه اى به تالطم مى افتند.
12-ورودى بينايى و شنوايى خود را طورى تنظيم 

كنيد كه تنها ورودى اخبـار و اتفـاقـات مثبت و سازنده 
و سعادتمندانه را به  محيط داخلى بدهد.

13-دائماً بر روى قطعة طالى وجودتان كار كنيد ، 
ارزش يك فلز بر حسب ميزان كارى است كه بر روى 

آن انجام مى گيرد. 
14- هرچند يك بار اجـازه دهيد ابـرهاى باران زا در 
فضاى ذهن و روح شما مستقر شوند، مطمئناً طراوت و 
شادابى باران آن ها تا مدتى شما را نسبت به غم و غصه 

و دلمردگى بيمه خواهد كرد.
15-نگذاريــد چراغ علــم و دانايى تان نســبت بــه 
موضوعى كه  بدان عالقه  مند  هستيد  در  حد يك فانوس 
بماند از پروژكتورهاى قوى و نيرومند استفاده كنيد و 
پس از مدتى به اعتمادبه نفس خود نگاهى بيندازيد، 

مطمئناً از افزايش آن به وجد مى آييد. 
16- تجربه هــاى تلخ و شــيرين زندگــى را درس 
فهميدنى بدانيد نه حفظ كردنى، چراكه مطالب حفظ 

شده پس از مدت زمانى پاك مى شود.
17-صبح ها كه از خواب بيدار مى شــويد، دستگاه 
عيب سنج و ايرادگير وجودتان را از كار بيندازيد،آن گاه 
خورشــيد  درخشــان تر، پرنده ها  خوش آوازتر و مردم 
مهربان تر و حتى كسب و كار نيز پربركت تر خواهد شد.

نشاط در دانشجویان

الگوی خواب و سالمت روان

    17 نكته براي داشتن یك حال خوب 
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بهداشت فردى مسئله اى است اجتماعى كه با تمام افراد جامعه سركار داشته و بر روي فرد 
و جامعه تاثير متقابل دارد. رعايت بهداشت شخصي عبارت است از پيروي افراد جامعه از يك 
سلسله دستورها و عادت هاي بهداشتي و دوري جستن از رفتارها و عادت هاي غير بهداشتي 
كه مجموعا باعث مي شــود افراد جامعه در معرض عوامل و شــرايط بيماري زا قرار نگرفته 
و به بيماري هاي ناشــي از آن دچار نشوند. استراحت، نظافت، خواب، رژيم غذايي، ورزش، 
پوشاك، استحمام، وضع ظاهري، خستگي، عدم استفاده از دارو بدون اجازه پزشك و رعايت 

دستورهاي بهداشتي از نكات مهم اصول بهداشت شخصي است. 

موى  ســالم ، ظاهرى  درخشــان ، مرتب  و قابل  انعطاف  دارد نكات  اساسى  كه  در 
بهداشت  مو بايد مورد توجه  قرار گيرد عبارتند از:

نوع  شــامپو و ســاير مواد پاك  كننده  مهم  بوده  و انتخاب  صحيح  آن با توجه  به  
مشــخصات  مو، به  ويژه  ميزان  چرب  بودن  آن است  و باعث  تقويت  رشد مو و سالم  

ماندن  مو مى شود.
برس  كشــيدن  روزانه  موها باعث  تشديد سرعت  جريان  خون  در پوست  سر شده  

و از جمع  شدن  گرد و غبار و مواد زائد در پوست  سر جلوگيرى  به  عمل  مى آورد.
پس  از شســت  شوى  موها، براى  خشــك  كردن  آن بايد از مالش  شديد با حوله  

خوددارى  شود و بجاى  آن ، موها را با فشار دادن  به  حوله  خشك  كرد.
دفعات  شست  و شــوى  موها به  نوع  آن  )چرب  ـ خشك  ـ معمولى ( بستگى  دارد 

ولى در كل حداقل هفته اى 2 بار استحمام كنيد.

 اختالل  در بينايى ، سبب  كاهش  ارتباط  
فرد با محيط  و توان  يادگيرى  وى  مى شود. 
به  منظور پيشــگيرى  از بروز اختالل  در 
قوه  بينايى ، رعايت  اين  نكات  بهداشــتى  

ضرورى  است  :
1-استفاده  از حوله  شخصى  و تميز، در 
پيشگيرى  از عفونت هاى  چشمى ، امرى  

بسيار مهم  است .
2-هنگام  مطالعه  مى بايست  از نور كافى  
كه  از پشــت  ســر و طرف  چپ  مى تابد، 
اســتفاده  نمود و فاصله  چشم ها از سطح  
مطالعه  بايد بين  45ـ30 سانتى  متر باشد.

3-در صورت  بروز عوارضى  مانند تارى  ديد، اختالل  در قدرت  بينايى ، خستگى  در هنگام  
مطالعه  و … سريعاً به  چشم  پزشك  مراجعه  كنيد.

4-مصرف  غذاهاى  متنوع  و مناســب ، خصوصاً غذاهاى  حاوى  ويتامين  A ، در سالمت  
چشم ها نقش  اساسى  دارد.

5-در صورت  مشاهده  هر گونه  اختالل  در ظاهر چشم ها، اعم  از افتادگى  پلك ، قرمزى ، 
تورم ، انحراف  و … بايد سريعاً به  پزشك  مراجعه  نمود.

6-در صورت  ورود اجسام  خارجى  و يا مواد شيميايى  به  چشم ها از مالش  آن خوددارى  
نماييد و سريعاً چشم  را با مقادير فراوان  آب ، شست  و شو داده  و با يك  گاز تميز پوشانده  و 

سريعاً به  پزشك  مراجعه  نماييد.
7-براى  شست  و شوى  چشم  از ماساژ آن  به  هنگام  شست  و شو، جداً خوددارى  نماييد. 
بهترين  راه  اين  است  كه  پلك ها را از دو طرف  كنار زده  و چشم  را در زير شير آب  نگهداريد.

بهداشت  چشم   بهداشت  مو
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پوســت  يكى  از اعضاء مهم  و وســيع  بدن  اســت . كه  حاوى  غدد مواد چربى  است ، در 
نتيجه  فعاليت  اين  غدد، آب ، مواد زائد، امالح  و مقدارى  چربى  از طريق  پوســت  از بدن  
دفع  مى شود. دفع  مواد مزبور به  همراه  فعاليت  باكترى هايى  كه  در نقاط  مختلف  پوست ، 
خصوصاً در نواحى  گرم  و مرطوب  زندگى  مى كنند ســبب  تخمير مواد موجود در عرق  و 
پوست  مى شود. به  اين  ترتيب  بوى  نامطبوعى  ايجاد مى نمايد كه  جهت  رفع  آن ، اقداماتى  

بايد انجام  داد.
فعاليت  غدد مولد عرق  در سنين  بلوغ  فوق العاده  زياد بوده  و با ورزش ، گرمى  هوا، پوشيدن  
لباس هاى  ضخيم ، خستگى ، عصبانيت ، نگرانى ، هيجان ، بيشتر مى شود. به  منظور محافظت  از 

پوست  و رعايت  بهداشت  توجه  به  موارد زير ضرورى  است :
1-هر كس  بايد بدن  خود را حتى االمكان  همه  روزه  يا حداقل  هفته اى  دوبار با آب  و صابون  

بشويد.
تعداد دفعات  استحمام  با توجه  به  دماى  هوا ، ميزان  فعاليت ، آلودگى  هوا و محل  تحصيل و 

كار متفاوت  است .
2-شستشــوى  بدن  با آب  و صابون ، پوست  را از وجود مواد زائد پاك  مى كند. مواد قليايى  
موجود در صابون ، ســبب  حل  شدن  در چربى ها و مواد زائد موجود بر پوست  شده  و جلوى  

انسداد منافذ پوستى  را مى گيرد.
3-اســتحمام  با آب  گرم  نه  تنها ســبب  بهتر حل  شدن  مواد زائد و نرمى  و لطافت  پوست  

مى شود بلكه  رفع  خستگى  عضالنى  و افزايش  خون   رسانى به پوست  مى شود.
4-استحمام ، بالفاصله  پس  از صرف  غذا، موجب  گشاد شدن  عروق  پوست  بدن  شده  و خون  
را از معده  و ديگر اندام هاى  داخلى  متوجه  پوست  مى كند و مى تواند منجر به سوءهاضمه شود.

5-براى  استفاده  از انواع  صابون  و شامپو بايد به  نوع  پوست  )چرب ، خشك ، معمولى ( توجه  

كرد.
6-استفاده  از وسايل  شخصى  در استحمام  ضروريست . چرا كه  استفاده  مشترك  از اين  وسايل  

سبب  انتقال  بيمارى هاى  عفونى  و قارچى  مى شود.
7-از آنجــا كه  بســيارى  از بيمارى هاى  انگلى  و عفونت هاى  روده اى  از طريق  دســت ها و 
ناخن هاى  آلوده  انتشار مى يابند، شستن  صحيح  دست ها و كوتاه  كردن  ناخن ها بطور مرتب  

ضرورى  است  .
8-قبل  از غذا خوردن ، طبخ  غذا، هنگام  آماده  كردن  ظروف  و وسايل  سفره ، بعد از رفتن  به  
توالت  و دســت  زدن  و نظافت  كردن  حيوانات ـ  باغبانى  و زراعت  و پس  از مالقات  و تماس  با 

بيماران  مبتال به  بيمارى هاى  واگير، شستن  صحيح  دست ها، توصيه  مى شود.
9-عادات  جويدن  ناخن  غير بهداشــتى  بوده  و ســبب  ابتالى  فرد به  بسيارى  از بيمارى ها 

خواهد شد.
10-شست  و شوى  روزانه  پاها، از تجزيه  عرق  و بوى  نامطبوع  پا جلوگيرى  مى كند.

11-استفاده  از كفش  مناسب  به  نحوى  كه  هيچ گونه  فشارى  به  پا وارد نكرده  و سبب  تغيير 
فرم  طبيعى  استخوان  بندى  پا نشود، از نكات  مهمى  است  كه  بايد در مورد سالمت  پا و ستون  

فقرات ، به آن  توجه  نمود.

بهداشت  پوست  
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گوش  عضو شنوايى  و حفظ  تعادل  بدن  است  مراقبت  
از عضو شــنوايى  از ســنين  كودكى ، اهميت  زيادى  
دارد. معاينــات  ادوارى  قدرت  شــنوايى  در معلمان و 
دانش آموزان ، بســيار مهم  اســت  و از افت  تحصيلى  

جلوگيرى  مى كند.
1- دصورت بروز هر گونه  درد گوش  و يا ترشح  چركى  
از آن  را به  پزشك  مراجعه كنيد. عدم  درمان  و يا درمان  
ناقص  عفونت هاى  گوش  ميانى  خصوصاً در سن پايين ، 
ممكن است  منجر به  بروز مننژيت  )عفونت  مغزى ( و يا 

كاهش  شنوايى  دائمى  شود.
2-بــراى  پاك  كردن  گوش  از گــوش  پاك كن هاى  
استاندارد استفاده  نماييد. قبل  از استفاده  از گوش  پاك  
كن  از محكم  بودن  پنبه  نوك  آن  اطمينان  حاصل  كنيد. 

استفاده  از وسايل  تيز و زبر براى  پاك  كردن  گوش  سبب  
آسيب  به  مخاط  مجرا و بروز خونريزى  و عفونت  مى شود.

3-در صورت  ورود اجســام  خارجى  در گوش ، اول  
سعى  نماييد با قرار دادن  گوش  به  سمت  پايين  و تكان  
دادن  آرام  ســر و الله  گــوش  آن  را خارج  نماييد. در 
صورتى  كه  با اين  اقدامات  موفقيت  حاصل  نگرديد از 
ساير اقدامات  و دســت  كارى  جداً خوددارى  نماييد. 
زيرا ممكن اســت  سبب  آســيب  به  پرده  گوش  و يا 
بدتر شدن  وضعيت  شود. در اين  حالت  بايد سريعاً به  

پزشك  مراجعه  نمود.
4-جهت  تسكين  گوش  درد، هرگز از دود سيگار و يا 

مواد مخدر استفاده  ننماييد.

 براى  آنكه  دندان هاى  سالمى  داشته  باشيد، رعايت  
نكات  زير ضرورى  است  :

1-تغذيه  مناسب  :
تغذيه  مناســب  موجب  استحكام  و رشد مناسب  
دندان ها مى شــود. در بيشــتر غذاهايى  كه  هر روز 
مى خوريم  مقدارى  ماده  قنــدى  وجود دارد. مانند: 

نــان ، برنــج ، عســل ، مربا، 
شــكر، قند، شــكالت ، آب  
بستنى   بيســكويت ،  نبات ، 
و ميوه هاى  شــيرين . وقتى  
مى خوريم ،  قندى   ماده   يك  
بــزاق  دهــان  روى  آن  اثــر 
مى كند تا آن  را هضم  كند. 
ميكروب هايــى  هــم  كه  در 
پالك هــاى  دندانــى  وجود 
دارند از اين  مواد قندى  تغذيه  
)ميكروب هــاى   مى كننــد 

موجود در دهــان  بر روى  نقاط  خاصــى  از دندان  
تجمع  نموده  و تشــكيل  پالك هاى  ميكروبى  روى  
دندان  را مى دهند(. در اثر فعاليت  ميكروب ها، اسيد 
توليد مى شــود. هر قدر خوردن  مواد قندى  بيشتر 
طول  بكشد يا تعداد دفعات  مصرف  آن  بيشتر باشد، 
اسيدى  بودن  بزاق  هم  طوالنى تر خواهد شد. اسيدى  
كه  به  علت  خوردن  مواد قندى  ايجاد مى گردد، رفته  
رفته  ميناى  دندان  را حل  مى كند و باعث  پوسيدگى  

دندان  مى شود.
2-استفاده  از مسواك  و نخ  دندان :

هدف  اصلى  از مســواك  كردن ، پاك  كردن  پالك  
ميكروبى  از روى  دندان ها و لثه  است . درست  مسواك  
كردن  وقتى  است  كه  تمام  سطوح  دندان ها و لثه  به  
خوبى  مسواك  زده  شود. با رعايت  نكات  زير مى توان  

به  خوبى  و به  درستى  مسواك  كرد.
الف  ( انتخاب  يك  مســواك  خــوب  با موهايى  از 

جنس  نايلون  نرم  و مرتب  و منظم  .
ب  ( خمير دندانى  با قدرت  پاك  كنندگى  و حاوى  

فلورايد
ج  ( روش  صحيح  مسواك  زدن 

د ( استفاده  از نخ  دندان 
فلورايد و نقش  آن  در پيشــگيرى  از پوســيدگى  
دندان : فلورايد، عنصرى  است  كه  در زنجيره  طبيعت  
از حمله  خاك ، آب ، هوا، مواد غذايى ، گياهان ، ميوه ها 
و حبوبات  يافت  مى شــود. فلورايد در ســاختمان  

ميناى  دندان  وارد شــده  و با آن  تركيب  مى شود و 
بنابراين  ســاختمان  بســيار مقاومى  ايجاد مى كند 
كه  باعث  مى شــود ميناى  دندان  در برابر اسيدهاى  
پوســيدگى زا حالليت  كمترى  داشته  باشد در اين  
حالت  دندان  نسبت  به  پوسيدگى  مقاوم  شده ، كمتر 

دچار پوسيدگى  مى گردد.
▪ آنچه  بايد در بهداشــت  

دهان  و دندان  دانست  
 1-مــواد قنــدى  را فقط  
در وعده هــاى  غذايــى  مثل  
صبحانه ، ناهار و شام  بخوريد 
و در فاصلــه  دو وعــده  غذا 
تــا آنجا كه  ممكن اســت  از 
پرهيز  قنــدى   مواد  خوردن  
كنيد. هر قدر دفعات  خوردن  
مواد قندى  بيشتر باشد، خطر 
پوسيدگى  دندان ها هم  بيشتر 

مى شود.
 2-از آنجا كه  شــير و لبنيات  داراى  ماده اى  بنام  
كازئين  هستند كه  از تشــكيل  اسيد توسط  پالك  
ميكروبــى  جلوگيرى  مى كند، مصــرف  روزانه  اين  
مواد براى  جلوگيرى  از پوســيدگى  دندان ها توصيه  

مى شود.
 3-بعد از مصرف  هر نوع  ماده  قندى ، بهتر اســت  
بالفاصله  دندان ها را مســواك  كرد. و اگر مســواك  
در دسترس  نباشــد حتماً بايد چند مرتبه  دهان  و 

دندان ها را با آب  شستشو داد.
4-خميــر دندان هــا حاوى  موادى  هســتند كه  

ضمن  خوشبو كردن  دهان ، به  
برداشت  بيشتر پالك  ميكروبى  
و باقى  مانده هاى  غذايى  از روى  

دندان ها كمك  مى نمايد.
خشك ،  نمك   اســتفاده    5
جوش  شيرين  يا ساير پودرها 
براى  مســواك  كردن  درست  
ســاييدگى   باعث   و  نيســت  
ميناى  دندان  و خراشيده  شدن  

لثه  مى شود.
6ـ معموالً از يك  مســواك  

نمى توان  بيشتر از 4ـ3 ماه  استفاده  كرد چون  موهاى  
آن  خميده  و نامنظم  مى شود.

7ـ براى  تميز كردن  سطوح  بين  دندانى  هيچوقت  

از چيزهاى  سخت  و نوك  تيز مثل  سنجاق  و چوب  
كبريت  استفاده  نكنيد.

ولــى  اســتفاده  از آب  نمــك  رقيق  )12قاشــق  
چايخورى  در يك  ليوان  آب  جوشــيده  سرد شده (، 
مفيد است  اما نمى تواند جايگزين  مسواك  و خمير 

دندان  شود.
8ـ چــون  خرده هاى  مواد غذايى  و ميكروبها روى  
سطح  زبان  جمع  مى شوند، بهتر است  حداقل روزى 

يكبار روى  زبان  را هم  با مسواك  تميز كرد.
9ـ پزشــكان  مسواك هاى  نرم  را توصيه  مى كنند. 
چون  مســواك  هاى  زبر باعث  تحريك  لثه  و سايش  

دندان ها مى شود.
10ـ هــر فردى  بايد روزى  دوبار و هر بار به  مدت  

10ـ7 دقيقه  مسواك  بزند
11ـ اگــر چــه  ناراحتى هاى  گوارشــى ، كليوى ، 
تنفسى ، خونى ، هورمونى  و سوء تغذيه  مى تواند باعث  
بدبويى  دهان  شــود، ليكن  مهم ترين  عامل  بوى  بد 
دهان  رعايت  نكردن  بهداشت  دهان  و دندان  و ابتال 
به  بيمارى هاى  لثه  و پوســيدگى  دندان  است. براى  
اين  كار، مســواك  را در عقــب  زبان  قرار دهيد و به  
طرف  جلو بكشيد چند بار اين  عمل  را انجام  دهيد. 
تميــز كردن  زبان  نقش  مهمى  در از بين  بردن  بوى  

بد دهان  دارد.
12ـ توجه  داشته  باشــيد كه  هيچوقت  مسواك  
خيــس  را در جعبه  سربســته  نگذاريد. چون  هواى  
داخل  جعبه  دم  مى كند و باعث  رشــد ميكروب ها 

مى شود.
13ـ با مسواك  كردن  نمى توان  سطوح  بين  دندانى  
را به  خوبى  تميز كرد. براى  
كار بايد از نخ  دندان  استفاده  
كرد كــه  قبــل  از آن  بايد 
دســت ها را با آب  و صابون  

شست  .
15ـ اگر موقع  مســواك  
زدن  و نخ  دندان  كشــيدن  
خونريــزى   درد  دنــدان ، 
داشــتيد، نگران  نباشــيد 
و مســواك  كــردن  يا نخ  
كشيدن  را ترك  نكنيد. در 
اكثر مواقع  با ادامه  اين  كار و سالم  شدن  لثه ، درد و 
خونريزى  هم  از بين  مى رود. اگر درد و خونريزى  پس  

از يك  هفته  از بين  نرفت  به  پزشك  مراجعه  كنيد.

 بهداشت  گوش  

بهداشت  دهان  و دندان 
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بيماري هاي قابل انتقال در محيط هاي پر جمعيت

  محمد شهباز زاده 
   رابط بهداشت مركز اموزش عالی آزادگان 

در محيط هايــي كه تجمع گروهي وجــود دارد، مثل 
خوابگاه ها، رعايت بهداشت فردي از نظر سالمتي افراد و 
محيطي كه در ان زندگي مي كنيم ضرورت بيشتري پيدا 
مي كند. چرا كه بروز يك بيماري واگير در چنين محيطي 
بسيار راحت مي تواند سبب  ايجاد بيماري در افراد ديگر 
شده و در نهايت توليد همه گيري كند، بيماري هاي قابل 

انتقال در محيط هاي پر جمعيت عبارت اند از:
1-بيماري هاي قابل انتقال از طريق دست هاي آلوده و 

توالت مشترك: بيماري هاي اسهالي، هپاتيت ويروسي، وبا، 
حصبه، بيماري هاي قارچي و انگلي.

در صورت تماس دســت با شــير توالت آلوده و تماس 
دســت فرد ديگري با همان شير آب، اين ميكروب ها به 
دست او نيز منتقل مي شوند و اگر دست ها با آب و صابون 
شسته نشــوند همين ميكروب ها مي توانند توليد كننده 
بيماري در فرد ديگر باشــند. مچنيــن هپاتيت A  از راه 

خوردن غذا و آب آلوده قابل انتقال است.
2-بيماري هاي قابــل انتقال از راه تنفس و عطســه: 
ســرماخوردگي و گلودردهاي چركي، آنفوالنزا، سرخك، 
ســرخچه، اوريون، ســل .اين بيماري ها در صورت بودن 
فرد بيمار در يك محيط بســته به راحتي توسط تنفس 

به ديگران منتقل مي شوند. استفاده از ماسك و يا تهويه 
مناســب و عدم تماس نزديك با بيماران در جلوگيري از 

انتقال اين بيماري ها موثر است.
3-بيماري هــاي قابل انتقال از راه تماس لباس آلوده و يا 
ملحفه و بالش الوده: شــپش، گال و بيماري هاي قارچي –

پوستي. اگر فردي مبتال به هر كدام از اين بيماري ها باشد و 
روي بالش و يا ملحفه شما بخوابد، در صورت استفاده شما 
از همان بالش و يا ملحفه براي خوابيدن بيماري به شما نيز 
سرايت مي كند. بيماري كچلي و يا قارچ سر نيز در صورت 

استفاده از شانه و يا حوله فرد بيمار قابل سرايت  مي باشد.
با رعايت دقيق بهداشــت فردي، ضامن سالمت خود 

باشيد.

  جميله دلجو 
   رابط بهداشت مركز آموزش عالي سلمان فارسی 

شرط اصلي سالم زيستن، داشتن تغذيه صحيح است.
تغذيــه صحيح يعني رعايت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه غذايي روزانه. تعادل 
به معني مصرف مقادير كافي از مواد مورد نياز براي حفظ ســالمت بدن اســت و 
تنــوع يعني مصرف انواع مختلف مواد غذايي كــه در 5 گروه اصلي غذايي معرفي 
مي شــود. بهترين راه اطمينان از تعادل و تنوع در غذاي روزانه اســتفاده از هر 5 

گروه اصلي غذايي است.
5 گروه اصلي غذايي عبارتند از: گروه نان و غالت، گروه ميوه ها، گروه ســبزي ها، 

گروه شير و لبنيات، گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها و چربى ها.
مواد غذايي هر گروه، داراي ارزش غذايي تقريبا يكســان است و مي توان از يكي 

به جاي ديگري استفاده كرد.
هرم غذايي چيست؟

هرم غذايي نشــان دهنده گروه هاي غذايي و موادي اســت كه در هر گروه جاي 
مي گيرند. قرار گرفتن موادغذايي در باالي هرم كه كمترين حجم را در هرم اشغال 
مي كند به اين معني  اســت كه افراد بزرگ ســال بايد از اين دسته از مواد غذايي 
كمتر مصرف كنند )مانند قندها و چربى ها(. هر چه از باالي هرم به ســمت پايين 
نزديك مي شــويم حجمي كه گروه هاي غذايي به خود اختصاص مي دهند بيشــتر 
مي شــود كه به اين معني اســت كه مقدار مصرف روزانه اين دسته از مواد غذايي 

بايد بيشتر باشد.

نخوردن صبحانه مي تواند اثرات منفي بر يادگيري داشته باشد. صبحانه مهم ترين 
وعده ى غذايى روز است. مصرف صبحانه شروع متابوليسم را افزايش مى دهد بلكه 
ميزانش را در طول روز هماهنگ مى كند و انرژى مورد نياز مغز و بدنتان را فراهم 

مى كند.
 در شــرايط ناشــتايي كوتاه مدت معموالً ســطح گلوكزخون به نحوي تنظيم 
مي شــود كه به عملكرد طبيعي مغز لطمه وارد نشــود و اگر مدت زمان ناشــتايي 
طوالني تر باشــد، به دليل افت قند خون، مغز قادر به فعاليت طبيعي خود نيست و 
در نتيجه يادگيري و تمركز حواس مختل مي شود. افرادى كه صبحانه نمي خورند 
بيشتر در معرض اضافه وزن و چاقي قرار دارند. نخوردن صبحانه و ناشتايي طوالني 
مدت موجب افت قند خون شــده و در نتيجه در وعده ناهار به علت گرســنگي و 
اشــتهاي زياد، غذاي بيشتري خورده مي شــود كه در نهايت اضافه وزن و چاقي را 

به دنبال دارد.
 غذاهايــي از قبيل نــان و پنير و گردو، نان و تخم مــرغ و گوجه فرنگي، نان و 
كــره و مربا، نان وكره و عســل، نان و كــره و خرما، همراه با يك ليوان شــير، يا 
يك كاســه عدسى گرم، يك صبحانه ســالم و مغذي براي شروع يك روز پركار به 
شــمار مي روند. در اين وعده غذايى بايد منبعى از گروه لبنيات وجود داشته باشد 
 و بــه همين دليــل توصيه مى كنيم در وعده صبحانه حتما شــير كم چرب را هم

 بگنجانيد.

اهميت صرف صبحانه  تغذیه سالم با رعایت هرم غذایي
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ويتامين ها تركيبات آلى هســتند كه به مقدار خيلى جزئى براى متابوليسم 
مواد غذايى و اعمال حياتى بدن، رشــد و نمو و تندرستى ضرورت دارند. تغذيه 
ناقص و رژيم غذايى نامناســب ســبب كمبود يا فقدان يــك يا چند ويتامين 
مى شود. ويتامين ها سبب تسهيل سوخت و ساز بدن، اسيدهاى آمينه، چربى ها 
و كربوهيدرات ها مى شود و رشد و نمو و ترميم سلول هاى بدن را ميسر مى سازد. 
بهتريــن راه دريافت اين تركيبات موثر رعايت تنوع و تعادل در برنامه غذايى و 

استفاده مناسب از تمام گروه هايى غذايى به ويژه ميوه ها و سبزيجات است.
A ويتامين

نقــش ويتامين: در پيشــگيرى از عفونت و تقويت سيســتم ايمنى بدن، 
سالمت پوست و بافت هاى مخاطى دهان، دستگاه گوارش، مجارى تنفسى، 
چشــم ها و تامين رشــد كودكان، جلوگيرى از پيرى زودرس تاثير بسزايى 
دارد. كمبود اين ويتامين موجب خشــكى پوســت، تاثير منفى بر رشد مو 

و عالوه بر آن كم شدن بينايى در تاريكى و افزايش خطر عفونت مى شود.
منابــع اين ويتامين: جگر، پنير، روغن ماهى، زرده ى تخم مرغ، بســيارى 
از ميوه ها )زردآلو، خربزه، گيالس، موز، خرما، هلو، پرتقال( و ســبزى جات 

نارنجى و قرمز )هويج، كدوتنبل، شلغم،چغندر 
و...(.

B6 ويتامين
نقش اين ويتامين: عملكرد سيستم عصبى، 
مقاومت بــدن در برابــر بيمارى هاى مختلف، 
بيش از صدآنزيم در بدن، نقش در متابوليسم 
درشت مغذى ها، همچنين كمك به جلوگيرى 
از دردهــاى عــادت ماهيانــه در خانم ها. اين 
ويتامين در حفظ ســالمت پوســت نيز موثر 
است. منابع اين ويتامين: گوشت، مرغ، ماهى، 
تخم مرغ، آجيل، سبزيجات نشاسته اى )مثل 

سيب زمينى(، موز و اسفناج.
B12 ويتامين

براى سلول هاى سيستم عصبى و سلول هاى 
 B12 مغز استخوان الزم است. كمبود ويتامين

باعث ايجاد كم خونى شديد مى شود.
منابع اين ويتامين: جگر و گوشت قرمز

B ساير ويتامين های گروه
نقش اين ويتامين ها: در متابوليســم و ســوخت و ساز مواد غذايى، توليد 
انرژى، رشد و مقاومت پوســت و غشاهاى مخاطى نقش بسزايى دارند. اين 
ويتامين ها همچنين براى عملكرد سيستم عصبى. كبد و قلب ضرورى است. 
ايجاد زخم و يا ترك در گوشه دهان، لب و يا بينى مى تواند از عالئم كمبود 
ويتامين B2 باشــد. عالوه بر اين، كمبود ايــن ويتامين موجب ريزش مو و 

شوره سر مى گردد.
منابع: جگر، آجيل، انواع جوانه ها، غالت، نان كامل )ســبوس دار(، غذاهاى 

دريايى، تخم مرغ، نخود سبز.
C ويتامين

نقــش ويتامين: ايــن ويتامين، از مواد و مصالح اصلى ســاخت »كالژن« 
براى پوســت است. كالژن باعث مى شود پوست حالت ارتجاعى داشته باشد 
و موجب جلوگيرى از تشــكيل چين و چروك در پوست مى شود. خاصيت 
آنتى اكسيدانى و ضد سرطانى دارد و موجب تقويت سيستم ايمنى و فقدان 
ويتاميــن C منجر به خون ريزى و كاهــش مقاومت بدن در مقابل برخى از 

بيمارى هاى عفونى مى شود.
منابع اين ويتامين: انواع مركبات، توت فرنگى، كيوى، گوجه فرنگى، انبه، 

سيب زمينى، هندوانه، اسفناج و جگر
D ويتامين

نقش ويتامين: باعث به وجود آمدن كلســيم و فســفر در بدن ما مى شود. 
كم بود ويتامين D باعث نرمى اســتخوان و بيمارى هاى كودكان مى شود. اين 
ويتامين مانع از شكســتگى و نرمى اســتخوان 
مى شــود. تحقيقات جديد بين كمبود ويتامين 
D و بيمــارى ام اس )MS(  ارتبــاط معنــادار 
مشاهده كرده اند همچنين كمبود اين ويتامين 
با افزايش احتمال ابتال به بيمارى سرطان سينه 
و پروســتات در ارتباط اســت. .بدن ما قادر به 
توليد اين ويتامين تحت تاثير اشــعه ى ماوراء 

بنفش است.
منابع اين ويتامين: غالت، ماهى ســاردين، 

لبنيات غنى شده با ويتامين، نورآفتاب
E ويتامين

نقــش ويتاميــن: افزايش ســطح ايمنى و 
مقاومت بدن، جلوگيرى از پيشــرفت بيمارى 
آلزايمر، داراى خاصيت آنتى اكســيدانى و در 

نتيجه ضد پيرى و ضد سرطان
منابــع اين ويتامين: روغن آفتاب گردان، آجيل ها، ســبزى جات با برگ 

سبز، آواكادو، زيتون، ذرت، بادام و بادام زمينى
K ويتامين

نقش ويتامين: براى لخته شــدن طبيعى خون ضرورى است. اين ويتامين 
در پيشــگيرى از ســنگ كليــه، پوســيدگى )پوكى( اســتخوان، ديابت و 

بيمارى هاى كبدى سودمند است
منابع اين ويتامين: جعفرى، اســفناج،كاهو، شــاهى،گل كلم، چاى سبز، 

زرده تخم مرغ، روغن سويا

ویتامين ها و نقش برخی از آن ها در بدن
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معاشرت با هم اتاقي

  عبدالرحيم منوچهري 
   مشاور پردیس شهيد رجایي فارس

زندگى در خوابگاه هاى دانشــجويى خصوصيات خاصى دارد كه 
پاره اى از آن ها مى تواند بسيار جذاب، سرگرم كننده، تفريحى و لذت 
بخش باشد. مانند زمان هايى كه دانشجويان مدت هاى زيادى دور هم 
نشسته و به بگو و بخند و صحبت مشغول اند يا در مورد موضوعى 
با يكديگر بحث و گفت و گو مى كنند يا با رشــته ها و تخصص ها و 
فعاليت هاى يكديگر آشنا شده و براى زندگى خود، از آن ها استفاده 
مى كنند؛ از سوى ديگر زندگى در خوابگاه ها مى تواند مشكالتى هم 
ايجاد كند مانند زندگى با يك هم اتاقى كه اهل همكارى نيســت، 
قواعــد و قوانين را زير پا مى گذارد و يا احســاس خجالت و ناتوانى 
از بيان عقيده نظر و درخواســت از بقيه هم اتاقى ها و موارد مشابه 
آن. در هــر حال زندگى خوابگاهى جنبه هاى متعددى و مختلفى 
دارد مانند برقرارى ارتباط سالم با بقيه دانشجويان به خصوص هم 
اتاقى ها، مشاركت در فعاليت هاى زندگى خوابگاهى، تقسيم وظايف 
و مسئوليت ها و مقابله با مشكالتى كه در زندگى خوابگاهى پيش 

مى آيد.
رفتار محترمانه و توام با ادب داشته باشيد

در هر شــرايطى مؤدب باشيد و با احترام با طرف مقابل صحبت 
كنيد، نيازى نيست كه حتماً با هم اتاقى خود دوست صميمى شويد، 

فقط احترام بگذاريد و ادب را رعايت كنيد.
اطراف خود را تميز نگه داريد

اگرچه ممكن اســت نظافت و پاكيزگى اتاق در زمانى كه شــما 
امتحان داريد و هزاران كار ديگر باقى مانده است، بي اهميت بنظر 
برسد، اما اين اتاق تنها متعلق به شما نيست بنابراين كثيف نمودن و 
بهم ريختن آن به نوعى، دور از اخالق محسوب مى شود. حتماً 

لباس هاى كثيف خود را جهت شستشــو در جاى مخصوصى قرار 
دهيد. وسايل اضافى و دور ريختنى را جمع آورى كنيد، تخت خود را 
مرتب كنيد. توجه داشته باشيد كه شما در يك اتاق زندگى  مي كنيد 

و مرتب كردن يك اتاق وقت چندانى از شما نمي گيرد.
وقتی هم اتاقی شما به سکوت و آرامش نياز دارد سکوت 

را رعايت كنيد
بــه نياز هم اتاقى خود توجه كنيد، وقتى از شــما تقاضايى دارد 
و شــما خالف آن را عمل مي كنيد رفتارى دور از ادب داشــته ايد. 
وقتى هم اتاقى شما مشغول مطالعه است و به سكوت احتياج دارد 
مكالمه تلفنى خود را با دوستتان در جاى ديگرى انجام دهيد، اگر 
مى خواهيد موسيقى گوش دهيد و او مايل نيست، با گوشى )هدفن)  

اين كار را انجام دهيد.
هرگز مزاحم هم اتاقی خود نشويد

خوابيدن مفيد و كافى يكى از منابع مهم حفظ انرژى براى يك 
دانشجو است. پس اگر تا عصر كالس داشته ايد و ديرتر به خوابگاه 
رســيده ايد و هم اتاقى شما خواب است و يا در ساعات خواب، شما 
مايل به بيدار ماندن هستيد، به حقوق هم اتاقى خود احترام بگذاريد 

و مزاحم خواب وى نشويد.
درباره نحوه مالقات با دوستان منطقی باشيد

البته ممكن اســت شما دوستان بسيار زيادى در خوابگاه داشته 
باشيد اما به ياد داشــته باشيد اين اتاق در انحصار شما به تنهايى 

نيست. اگر دوستتان مى خواهد ســاعات زيادى را در آن جا بماند، 
حتمــاً از هم اتاقى خود اجازه بگيريد و از دوســتتان بخواهيد كه 
رفتارى توأم با ادب و احترام با هم اتاقى تان داشــته باشد. در عوض 

شما نيز نسبت به ميهمانان هم اتاقي خود مؤدب و خوشرو باشيد.
هرگز اسرار هم اتاقی تان را فاش نکنيد

اگر هم اتاقى شما رازى را با شما در ميان گذاشته و يا شما به طور 
اتفاقى و به دليل هم جوارى زياد، با برخى از اسرار محرمانه وى آشنا 
شده ايد، هرگز آن را فاش نكنيد چرا كه اين عمل بسيار غير اخالقى 

است و در طول زندگى خودتان نيز احتماالً دچار آن خواهيد شد.
به وسايل هم اتاقی خود آسيب نرسانيد

تا جاى امكان مراقب وسايل هم اتاقى خود باشيد و در صورتى كه 
چيزى را شكستيد و يا آسيبى به وسيله اى زديد معذرت خواهى كرده 
و خسارت وارده را جبران كنيد، به روى خود نياوردن و انكار كردن 

مسئله مى تواند موجب تعارض شود.
هرگز هم اتاقی خود را دست نيندازيد و تحقير نکنيد

شوخى با رعايت ادب و به طور مختصر، قابل قبول است، بخصوص 
وقتى بين دو دوست باشد، اما عقايدتان را درباره كارها و يا رفتارهاى 
متناقض هم اتاقي تان براى خودتان نگاه داريد. شــوخي  كردن با 
فرهنگ، لهجه، چهره و اعتقادات ديگران دور از اخالق است. بنابراين 
تالش كنيد كه هم اتاقى خوبى باشيد. درك احساسات طرف مقابل 
مي تواند همه چيز را در اتاق كوچك خوابگاه خوش آهنگ و موزون 

سازد.
هرگز كاری كه موجب ناخشنودی هم اتاقی تان مي شود 

انجام ندهيد
گاهى ممكن است مايل باشيد برخى عادت هاى آزار دهنده هم 
اتاقى خود را به دوســتان صميمي تر خود بگوئيد. اما هرگز اين كار 
را نكنيد، اگر اين گفته ها به گوش هم اتاقى شــما برســد )كه اين 
موضوع بسيار راحت اتفاق مى افتد) قطعاً موجب آزردگى، عصبانيت 
و كينه توزى او خواهد شــد. اگرمسئله اى با وى داريد، با خودش به 
طورمستقيم صحبت كنيد اگرچه اين راه حل كارساده اى نيست اما 

رفتارى به مراتب پخته تر و موثرتر از غيبت كردن است.

خوابگاه دانشــجويى به عنوان يكــى از امكانات رفاهى 
دانشگاه مكانى است كه دانشجويان حائز شرايط در طول 
تحصيــل به صورت فردى و يا گروهى قســمتى از اوقات 
خــود را، برابر مقررات مربوطه در آن مى گذارنند كه يكى 
از اين مقررات ها قوانين مربوط به نظافت و بهداشت فردى 

دانشجويان است.
 نكاتى هر چند كوتاه اما راهگشا در اين مهم: 

• نظافت داخل اتاق ها بر عهده خود دانشجويان است، ضرورى 
است حداقل هر دو هفته يكبار كتاب ها و ساير وسايل اتاق جا به 

جا و زير و اطراف آن تميز شود.
• مواد غذايى مانند برنج، روغن، قند و چاى در ظروف در بسته 

نگهدارى گردد.
• براى جلوگيرى از تجمع و تكثير حشــرات و جوندگان، از 
ريخــت و پاش زباله در اطراف ســطل هاى جمــع آورى اكيداً 

خوددارى نموده، در حفظ نظافت خوابگاه خود كوشا باشيد.
• از نگهدارى زباله ها به صورت رو باز بويژه در طى شب اكيداً 

خوددارى شود.
• دانشجويان مى بايستى سريعاً نسبت به شستشوى ظروف 
كثيف خود اقدام نموده، از نگهدارى ظروف شسته نشده به ويژه 

در طى شب در داخل خوابگاه خوددارى شود.
• هرگز مواد غذايى در دســترس گربه و ساير حيوانات قرار 
داده نشود و بدين ترتيب از ورود آن ها بداخل محوطه خوابگاه 

جلوگيرى به عمل آيد.
• از نگهدارى هرگونه وسايل اضافى از جمله تشك هاى ابرى 
و قطعات چوب و مقواى اضافى در داخل اتاق ها و در اطراف 

تخت ها خوددارى شود.
• از نگهدارى شانه هاى خالى تخم مرغ، قوطي خالى روغن و 

غيره به هر منظور در محيط خوابگاه خوددارى گردد.
• از نگهدارى جعبه هاى چوبى فرســوده در محيط خوابگاه 
به هر منظور از جمله به عنوان جا كفشــى يا جاى كتاب اكيداً 

خوددارى گردد.
• اســتفاده از بخارى برقى، اجاق برقى، ديگ زودپز در اتاق 

خوابگاه ها مجاز نمى باشد.
• دانشجويان حق طبخ غذا در اتاق خود را ندارند 

• از ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان 
خوابگاه گردد )از قبيل ايجاد سر و صدا و بلند نمودن بيش از حد 

صداى راديو و تلويزيون( جداً خوددارى شود.
• در زمانى كه دانشــجويان از اجاق هاى گاز در آشــپزخانه 

استفاده نمى كنند حتماً شعله هاى آن را خاموش كنند.
• بــراى جلوگيرى از ايجاد گرفتگى در مجارى دفع فاضالب 
خوابگاه، از شستن موهاى خود در دستشويى خوابگاه خوددارى 

نماييد.
• از ورود مواد و وسايلى كه در مجارى فاضالب گرفتگى ايجاد 

مى كند، بداخل اين مجارى جداً خوددارى شود.
• شيرهاى آب باز گذاشته نشود و با بستن صحيح شير از چكه 

كردن آن جلوگيرى به عمل آيد.
• براى حفظ بهداشت مواد غذايى ضرورى است مواد غذايى 

فاسد شدنى در يخچال نگهدارى گردد.
• دانشجويان نبايد بيش از ظرفيت يخچال مواد غذايى در آن 
قرار دهند به طورى كه درب يخچال بايد همواره قابل بســتن 

باشد.
• براى جلوگيرى از ورود آلودگى به داخل يخچال ها، مواد اوليه 
تهيه شده از بازار مانند )ميوه و سبزيجات( شسته شود و سپس 

در داخل يخچال نگهدارى گردد.
• پاكيزه نگه داشــتن قســمت هاى داخلى يخچال بر عهده 
دانشجويان مى باشــد، لذا الزم است هر 15 روز يكبار يخچال 

خاموش و نظافت آن انجام شود. 
• در زمانى كه عمليات سمپاشــى در خوابگاه انجام مى شود، 
دانشجويان بايد مواد غذايى و ظروف غذا را در محلى محفوظ و 

در كمد در بسته نگهدارى كنند.
• براى جلوگيرى از بيمارى هاى قارچى لباس هاى شسته شده 
صرفاً در آفتاب پهن شــود در صورت آويختن لباس هاي زير در 

راهروها و راه پله ها حتماً اطو شوند.
• ملحفه ها و پتوها هر چند وقت يكبار در هواى آزاد در معرض 

نور خورشيد قرار داده شود.
• لوازم استحمام از قبيل كيسه حمام و ليف و حوله و همچنين 
دمپايى و روسرى و كاله و وسايل خواب بايستى اختصاصى باشد، 

لذا دانشجويان نبايد از لوازم شخصى يكديگر استفاده كنند.
• دانشجويان بايستى در صورت بروز بيمارى هاى واگيردار و 
يا آلودگى محيط خوابگاه به حشــرات و جوندگان، مسئول و يا 

سرپرست شبانه روزي را در جريان بگذارند.
اميدواريم شــما دانشــجويان به عنوان”پيام آوران بهداشت 
در خوابگاه هاى دانشــجويى“ با توجه به مسئوليت خطير خود 
)معلمي( با رعايت بهداشت خوابگاه ها در امر حفظ و ارتقاء سطح 

سالمتى جامعه دانشجويى موفق باشيد.

توصيه هاي زندگی خوابگاهی

  شماره  4ـ  مهر 1396
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  دانشجويان اوليه
اوليه قانع ترين دانشجوهاى تاريخ  داشنجوهاى 
بشــريت بودند. خوابگا ه هايشــان نه آب داشت نه 
برق، نه شــوفاژ و نه حتى درب. يك غار ســاده و 
خالى بود، اما هيچ وقت نه اعتراض كردند، نه نامه 
سرگشــاده نوشــتند و نه تحصن كردند و نه هيچ 
كار ديگرى. التبه خوشبختانه خبر رسيده كه نسل 
اين نوع دانشــجو هنوز منقرض نشده و در گوشه 
و كنار مملكت هنوز دانشــجويانى يافت مى شوند 
كه حتى اگر خوابگاهشــان سقف هم نداشته باشد 
سريعاً معترض نشده و به تحصيل ادامه مي دهند.

دانشجويان يونان باستان
دانشــجويان يونان باســتان جوگير بوده و واقعا 
بــه دنبال علــم و دانش افتــاده بودنــد. بنابراين 
اساســى ترين شــرط دانشــجو بودن را نداشتند. 
خوابگاه را بــه محلى براى درس و بحث و مجادله 
فلسفى تبديل كرده بودند. ارسطو نخستين كسى 
بود كه خوابگاه ها را دسته بندى نمود و آن ها را به 
فازها و طبقات مختلفى تقسيم كرد. با گذشت زمان 
نگرش دانشجويان يونانى نسبت به خوابگاه تغيير 
يافــت و مكاتب گوناگونى به وجو دآمد. اپيكوريان 
كه بر اصالت خوشــى و تفريح صحه مى گذاشتنند 
خوابــگاه را محلى بــراى تفريح و خوشــگذرانى 
قلمداد كردند. سردســته اين گروه، دانشجويى به 
نام اپيكوروس بود كه سابقه چهار ترم مشروطى را 
يدك مى كشيد. گفتنى است اين گروه هم اكنون 
در خوابگاه هاى ما پيروان زيادى دارد كه در تفريح 
و بيخيالى دســت اپيكوريان را از پشت بسته اند. از 
ديگر مكاتب به وجود آمده كلبى مســلكان بودند. 
كلبى مســلكان تاركان دنيا بودند و تقريبا از تمام 
امــور دنيوى كناره گيرى كرده بودند. گفته شــده 
اســت آن ها هيچ گاه به سلف سرويس نمى رفتند 
و هرگز وام دانشجويى دريافت نمي كردند. در قيد 
نمره و پايان ترم و ميان ترم نبودند و حتى پايشان 

به فروشگاه خوابگاه نيز باز نشد. 
دانشجويان قرن چهارم و پنجم هجری

در اين قرون دانشجويان ايرانى و عرب خوابگاه ها 
را بــه مكانى بــراى ترجمه جزوات دانشــجويان 
يونانى و نوشــتن جــزوات جديد بــه زبان عربى 
تبديل كردند. به ســبب جزوه نويسى هاى فراوان 
اين گروه هــا، كتابخانه هاى عظيمــى در خوابگاه 
ايجاد شد. پادشــاهانى كه به گسترش علم و ادب 
عالقه مند بودنــد در ازاى ترجمه و تأليف جزوات 
و ســرودن اشــعار زيبا و پايان نامه هاى نفيس به 
دانشجويان خوابگاهى، يخچال، تلوزيون، جالباسى، 
وام دانشجويى و گاهى اوقات به اندازه وزن دانشجو 
ژتون غذا مي دادند. به عنوان يكى از اثرات مهم اين 
دوره مى توان از جنبش كيمياگرى در خوابگاه نام 
برد. نخستين جرقه هاى كيمياگرى زمانى زده شد 
كه خوابگاهى هاى آن دوره براى پختن شام و ناهار 
در روزهاى پنجشنبه و جمعه و روزهايى كه سلف 
تعطيل بود راهى آشــپزخانه هاى خوابگاه شــدند. 
به دليل عدم اطالع دانشــجويان از فنون آشپزى، 
آن ها مجبور بودند بــا تركيب مواد مختلفى چون 
تخم مرغ، پياز، سيب زمينى، سويا، رب، سس، نان 
خشك و باقى مانده غذاهاى سلف براى خود غذايى 
دســت وپا كنند كه اين امــر منجر به بروز فعل و 
انفعاالت شيميايى و پيدايش تركيبات جديد شد. 
به عنوان مثال يكى از دانشــجويان دانشگاه رى به 
نام ذكرياى رازى در خالل پختن كوكوى ماست با 
آبليمو موفق به كشــف الكل شد. بايد خاطر نشان 
كنم كه جنبش كيمياگرى همچنان درخوابگاه ها 

ادامه دارد.
 خوابگاهيان مغول

مغول ها بــه محــض ورود بــه خوابگاه ها تمام 
جزوات را ســوزاندند و كتابخانــه خوابگاه ها را به 
آتش كشــيدند و با شكستن شيشه ها و مهتابي ها، 
خراب كردن شــير حمام ها، پرت كردن اجاق گاز 

از طبقه دوم به پايين، دزديدن تلوزيون از ســالن 
مربوطه و اعمالى از اين قبيل به تخريب خوابگاه ها 
پرداختند. متأســفانه امروزه نيز بعضاً شاهد تكرار 
ايــن رفتارها از ســوى خوابگاهيــان عصر حاضر 
هستيم كه ريشــه اش به همان دوره خوابگاهيان 

مغول بر مي گردد.
خوابگاهيان دوره مشروطه

خوابگاه ها در دوره مشروطه دچار سياست زدگى 
بود و يك جّو راديكال سنگين بر فضاى خوابگاه ها 
حاكم بود. دانشــجويان به درس و مباحث علمى 
عالقــه چندانى نشــان نمي دادند و بيشــتر وقت 
خــود را در خوابگاه ها صرف بحث هاى سياســى 
مى كردند. دموكراســى، مجلس، قانون اساســى، 
عدالتخانه، جامعه مدنى و ... موضوعات اين بحث ها 
بودنــد. خوابگاهيان پايه ثابت تمــام ميتينگ ها، 
سخنرانى ها، جلسات سياسى، برنامه هاى تبليغاتى 
كانديداها، تجمعات، تحصنات، اعتصابات و انتشار 
نشــريات دانشجويى سياسى بودند؛ از اين رو وقت 
و حوصلــه چندانى براى درس خواندن نداشــتند 
و دچار افت تحصيلى شــديدى گشــتند. بيشتر 
دانشجويان در اين دوره مشروط شدند و به همين 
خاطــر ايــن دوره را دوره مشــروطه ناميدند. باز 
هم گفتنى اســت كه چنين دانشــجويانى در بين 

خوابگاهيان در حال حاضر نيز وجود دارند. 
عصرحاضر

از  امــروز عصــاره اى  از خوابگاهيــان  بعضــى 
خوابگاهيــان تمــام ادوار فوق الذكر مي باشــند و 
همانطور كه در پايان شــرح هر دوره ذكر كرديم 
بخشــى از خصلت هاى نيك! هــر دوره را به ارث 
دارند. بلكه اين خصلت ها را بسط و تعميم داده اند 
و تكميل، بومى ســازى و نهادينــه كرده اند. اميد 
است با تالش مسئوالن و دانشجويان خوابگاهى با 
استمرار و تقويت كار فرهنگى در خوابگاه ها، شاهد 

از بين رفتن معضالت در خوابگاه ها باشيم.

گشت و گذاري در خوابگاه ها از عصر حجر تا عصر حاضر
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هفته هاى شــروع دانشگاه شايد براى شمار زيادى از 
دانشــجويان جديد الورود همراه با نگراني هاي زيادى 
باشــد. شــما ناگزيريد دوســتان تازه اى پيــدا كنيد، 
با اســتاداني كه نمي شناســيد درس داشــته باشيد، 
قســمت هاى مختلف ادارى و آموزشــى دانشــگاه را 
بشناسيد و ... اين گفتار برخى از شيوه هاى سازگارى با 

زندگى دانشگاهى را براى شما شرح مى دهد.
زمان آزاد: مهم ترين تفاوت هاى دبيرستان و دانشگاه 
اين اســت زمان آزاد زيادى در دانشــگاه داريد و بايد 
براى چگونگى گذراندن زمان هايى كه در كالس درس 
نيســتيد، تصميم بگيريد. مى توانيــد از اين فرصت ها 
براى مطالعه، تمرين، كار و ديگر فعاليت هاى ســازنده 
بهره بگيريد. در هر حال در اين زمينه تنها شماييد كه 

تصميم مى گيريد. 
براى اســتفاده از اين وقت هــاى آزاد با مهارت هاى 
مديريت زمان و فعاليت هاى مختلفى كه در دانشــگاه 
توسط انجمن هاى علمى و كانون هاى دانشجويى ارائه 

مى شود آشنا شويد.
فعاليت هاى اجتماعى: اگر بكوشــيد در فعاليت هاى 
اجتماعى حضور يابيد يا به عضويت نهادها و كانون هاي 
گوناگون دانشــگاه درآييد، يا به برنامه هاى ورزشــى 
بيشتر توجه كنيد، از بودن در دانشگاه شادتر خواهيد 
بود. با مراجعه به دفتر امور دانشــجويى از فعاليت هاى 

علمى و ورزشى اطالع يابيد.
سال نماى )تقويم آموزشى( دانشكده: در سال نماى 
دانشــكده زمان شروع و پايان ترم، زمان انتخاب واحد 
وحذف و اضافه دروس، شــروع و پايان امتحانات ترم 
آمده است. آشنايى با تقويم دانشگاه آمادگى و فرصت 
مناســب براى كارهاى آموزشــى الزم در اختيار شما 

خواهد گذاشت.
حضور بموقع دركالس ها: عالوه بر حضور در تمامى 
كالس ها، ســعى كنيد ســر موقع در كالس ها حاضر 
شــويد. دانشــجويانى كه دير به كالس مى روند، غير 
مستقيم به استادان و هم كالسي هاى خود مى فهمانند 
كه بى نظم و بى توجه اند، يا رشد كافى ندارند. بكوشيد 
سر موقع در كالس ها حاضر شويد تا تصويرى ناپسند 

از خويشتن نسازيد.
اگــر از كالس درس جا مانديد در مــورد تكاليف و 
آزمون ها با هم كالسى هاى خود تماس بگيريد و هر چه 
سريع ترتكاليف خود را تحويل استاد دهيد.                                                                          
بهره گيرى از ابزارها و تجهيزات آموزشــى مناسب: 
سرآشــپزهاى حرفه اى، بدون همهــى ابزارهاى الزم 
آشپزى نمى توانند غذاى خوشمزه تهيه كنند. نجارهاى 
نام آور هم بى ابزار نمى توانند خانه هاى چوبى مناسبى 
بســازند. يك دانشــجوى موفق هم به ابزارهاى خاص 
خود نياز دارد. مثل: دفترچه يادداشت، كارت فهرست 
بردارى، كاغذ يادداشــت، پانچ، خط كش، ميز تحرير، 
قفســه كتاب، كتاب هاى درســى مورد نياز،فرهنگ 
لغت، ماشين حساب، خودكار و مداد، برچسب، قيچى، 
جامــدادى، كش هاى الســتيكى، ســاعت ديوارى يا 

روميزى، چسب، منگنه.
 با برنامه درســى، روز به روز پيش برويد: با گذشت 
ترم تحصيلى دانشگاه، كارهاى درسى هر روز سخت تر 
و زمان آزمون هاى پايانى هر روز نزديك تر مى شود. اگر 
از كارهاى يك درس جا بمانيد، خيلى زود در مى يابيد 
هنگامى كه ســرگرم انجام تكليف ديگر هستيد، بايد 
براى كارهاى مانده نيز تــالش كنيد. هيچ تكليفى را 
عقب نيندازيد و ســعى كنيد با برنامه درســى پيش 

برويد.
تمييز بودن تكاليف انجام شــده: پيش از تحويل هر 
كار نوشتنى، به ياد داشته باشيد كه استادان دانشگاه، 
به مقاله ها و كارهايــى كه ظاهر تميز و مرتب دارند و 
بدون خط خوردگى و اشــتباه هاى پى در پى هستند، 
نمره مى دهند. بهتر اســت قبل از تحويل تكليف خود 
از دوســت يا شــخص ديگرى بخواهيد مطالب شما را 
بخواند و اصالح كند. در تكاليف خود، مراحل رسيدن 

به مسئله يا پاسخ را به خوبى نشان دهيد.
شــركت در گفت و گوهاى كالســى: اساتيد معموالً 
ميزان مشاركت و حضور بموقع دانشجويان در كالس 
درس را در ارزش يابــى نهايى مد نظر قرار مى دهند و 
برخى براى آن نمره ى خاصــى لحاظ مى كنند. پيش 
از شركت در جلســه، با مطالعه ى موضوع اصلى، براى 
همراهى در گفت و گوى كالســى خود را آماده كنيد. 
در اين جلســات الزم نيســت بسيار ســخن گوييد، 
گفته هاى كوتاه و مختصر بهتر از مطالب طوالنى است. 
در اين گفت و گوها ديدگاه ها و پرســش هاى خود را 

مطرح كنيد. 

سازگاری با زندگی دانشگاهی

نويسنده: ويليام گالسر  مترجم: دكتر علي صاحبي
مدرسه كيفی 

اســاس تئورى انتخاب دكتر ويليام گلسر بر اين اصل 
استوار است كه تمامى انسان ها به سبب وجود پنج نياز 
ژنتيك: بقا، عشق و احساس تعلق خاطر، قدرت، آزادى 
و تفريح، برانگيخته مى شــوند. آموزش دادن در بهترين 
شرايط نيز كار دشوارى است ولى ناديده گرفتن نيازهاى 
دانش آمــوزان يا معلمان، اين شــغِل ذاتاً دشــوار را به 
شغلى غيرممكن تبديل مى كند. هر روش آموزش دهى 
كه نيازهاى دانش آمــوزان و معلمان را ناديده بگيرد، به 

شكست خواهد انجاميد.

»7 مهارت اساسی برای معلمان« 
نويسنده: دكتر مرتضي مجدفر/134 صفحه

 انتشارات پيشگامان پژوهش مدار
در كتاب 7 مهارت اساســى براى معلمان، از 7 مهارت 
مورد نياز و ضرورى همة معلمان ســخن رفته اســت: 
1- تفكر و پرسشــگرى، 2- توســعة مهارت هاى تفكر 
فراشناختى، 3- درونى ساختن انگيزه ها، 4- بهره گيرى 
از طرح درس، 5-توســعة پژوهش هــاى دانش آموزى، 
6-سكوت و 7- آغازين و ايجاد انگيزه. اين كتاب مى تواند 
در جلسات آموزشى معلمان، كارگاه هاى آموزشى و نيز 
توسط گروه هاى آموزشى در مجامع علمى معلمان كاربرد 

داشته باشد.

سبک زندگی سالم راهنمای خودمراقبتی 
خانواده

نويسنده: دكتر محمد كياســاالر/442 صفحه/ 
موضوع: مراقبت از سالمت شخصي، دانلود از سايت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت 

بهداشت
براي اســتفاده كاركنان دانشــگاه، مشــاوران، 

دانشجويان

اولين حضور )خاطرات سال اول معلمي 
دانش آموختگان(

نويســندگان: عليرضا جاللي، زهرا فالح كهن و 
جمعي از دانش آموختگان دانشگاه فرهنگيان البرز

نومعلمانى كه اولين فارغ التحصيالن دانشــگاه 
فرهنگيــان بودند نشــان دادند كه مــى توانند 
هنرمندانه تجارب و اندوخته هاى خود را در اختيار 
همكاران و دوستان خود قرار دهند به همين سبب 
با جمــع آورى خاطرات ارزشــمند خود در رابطه 
با  روز اول مدرســه،نحوه برخورد با دانش آموزان 
مختلف،چگونگى برگزارى جلسات اوليا و مربيان 
و.....كتابى را با عنوان اولين حضور به چاپ رسانده اند 
.اگر شما عزيزان تمايل به تهيه اين كتاب خاطرات 
داريد لطفا براى سفارش كتاب به شماره ذكر شده از 

طريق تلگرام پيام دهيد. 09368218356

دانستني هاي معلمي كتاب هایي براي راهنمایي دانشجو معلمان 
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  افقی:  
  افقى:  1- روانشناس مشهور امريكايى كه پايه گذار سيستم واقعيت درمانى بود 
- فرويد هيپنوتيزم را نزد ايشان آموخت - زبان  بين المللى اغلب كشورها 2-  جايزه 
ورزشــى – حرف نفى عرب- سرمشق و مدل -  تكرار حرف آخر- مساوى و برابر 
3- روستا و قريه - شكوه و عظمت- عدد فوتبال-  از ورزشهاى شاد دو نفره – رمق 
وتوان 4- باشگاه و رودى در فرانسه  - ازبازى هاى قديمى توپ و چوب - از رشته 
هاى علوم پايه – حرف مفعول بى واســطه - غذاى مقوى ايرانى 6- مى و شــراب 
انگورى– از رشــته هاى مورد تدريس در دانشــگاه فرهنگيان  7- زادگاه حضرت 
ابراهيم )ع(-  اى پروردگار- عالمت جمع مؤنث عربى- رودى است آلمانى – شير 
عرب 8 – درخواست براى انجام فعاليت خاصى مانند مقاله يا شركت در همايش 
و سمينار – اثر معروف سعدى-  رمان معروف محمود  دولت آبادى-  صدمه  9– 
پيش شماره- جسم و تن – مدفن شاه عبدالعظيم) ع( – از چاشنى ها - عاطفه و 
شفقت 10-  در برابر ماده - آزمايش لباس از طرف خياط بر تن مشترى  اما درهم 
ريخته -  از آنطرف هنوز عزا نشده هست- تدوين و نگارش كتاب- اشاره به دور  – 
من و تو 11 -  تير پيكاندار- هنوز كشتن  شرعى  نشده – رايحه و  بو – در دل آب 
شود-  مژده دادن-  مات بى سر  12- از حروف استفهام - آرم و نشان-  ظرفى است 
به مانند تشت و با كاربرد مختلف از جمله براى بيمار در گذشته  استفاده ميشد- 
فصــل رويش مهرو دانايى با حرف اضافه در آخر-  فروش بدون ســر 13-  درياى 
عرب –از نظر وزن سنگين ترين عنصر شيميايى است  – اوراق بهادار- نرمه يا كوفته 
غالتى چون گندم و برنج  – ميكروب آن را  رابرت كخ كشــف كرد- تكرار حرفى 
است- بيرق بى سرو ته 14- نام يكى از خواهران برونته نويسنده معروف - تكرار يك 

حرف- گفتنى چوپان- گل نرم كه از آب گل آلود برجايى نشيند.

عمودی:
1-  قورباغه درختى-  از مكانيسم دفاعى است كه شخص صفات شخصى 
اش را به شــخصى ديگر نسبت مى دهد- حرف تصديق آلمانى  2- خاطر و 
ذهن – باشگاه فوتبالى است در آلمان3- از حبوبات – تاب و رمق4 -  آگاه 
كردن و پيغام -  ستاره تيم- 5- از ويژگى هاى فرد داراى سالمت روان- 6- 
كشور اتريش به اين سرزمين معروف هست 7- ورزشى شاد ومفرح- داستان 
بلند 8-  شهرى در فارس- از انواع  شيمى-  شل و وا رفته 9- مايع حيات-  
حرف شــگفتى10-  جمع انديشه و نظر- سالن ورزشى بزرگ  11- دانشى 
كه تنها به بررسى و مطالعه مفاهيم روانشناسى مانند انگيزه، هيجان و... مى 
پردازد. 12 - عيد معروف ويتنام 13 – پايه واســاس-  آزادى و اداره كردن 
خود بدون مداخله كســى  14- طايفه و  خاندان- پيرو مكتب اومانيســم و 
شــهرت كارل راجرز روانشناس مشهور امريكايى 15-  از رشته هاى ورزشى 
خارجى -  منســوب به لندن اما در هم ريخته  16-  تقويت كننده  گياه – 
زمين و مســتقالت 17- ضمير وزنى- از حروف اضافه 18 -  كودك  پســر 
به گويش گيلكى -  منســوب به طاليى- حرف تعريف عربى 19 - شــكوه 
گوى جدايى ها - - خوشحالى و سرور20 - قصد و آهنگ - سوغاتى كرمان 
-  پايتخت  اروپايى 21 - نوعى پاپوش تابستانى، سبك، بادوام و مناسب براى 
راهپيمايى هاى طوالنى-  شــهرى در آلمان – در قديم به مشاور و مشورت 
دهنده  گفته مى شــد 22- رمق و توان- سد محلى 23-  مخفف اداره كل 
ملى هوانوردى و فضا 24- ظرفى مســطح براى حمل و پذيرايى چاى و غذا 
24- فيلم منســوب به هنر هفتم   25- چين و شكن چهره – ازرشته هاى 

دبيرى در دانشگاه فرهنگيان 

اداره كل مشــاوره، بهداشت و سالمت با هدف ترويج علم و دانش و باالبردن 
ســطح فعاليت هاى علمى دانشــجويان به بهانه فرارســيدن مــاه مهر و هفته 
 بهداشــت روان كه پيش رو داريم مسابقه اى تحت عنوان جدول متقاطع برگزار

 مى نمايد.
در اين مســابقه مي بايست به سوال هاي مطرح شده پاسخ دهيد، عالقمندان 
بايد جواب ســوال ها را در جدول با ذكر )مشــخصات، سال ورود،نام استان و 

پرديس، شــماره تماس( تا پايان مهلت تعيين شده )1 آبان(  اسكن و از طريق 
ايميــل  moshavereh@cfu.ac.ir  ارســال نمايند. در پايان به 10 نفر 
از كساني كه پاســخ صيح جدول را ارسال كنند به قيد قرعه هدايايي از سوي 
معاونت دانشــجويي، اداره كل مشاوره، بهداشت و سالمت اهدا خواهد شد. فرم 
خام جدول را مي توانيد از ســايتwww.cfu.ac.ir/moshaver دريافت 

كنيد.
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 )س( قائم شــهر )( 

ساره گرجي

طراح جدول و سواالت: ساره گرجي 

مشاور مركز آموزش عالی حضرت فاطمه )س( قائم شهر )مازندران( 
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  حميدرضا عباسي  
  مشاور شهيد مطهري سيستان و بلوچستان

پيش از آنكه به تبيين وظايف دانشــجو در برابر استاد 
بپردازيم، تذكر نكته اي الزم است و آن اينكه دانشجو بايد 
پيش از هر چيز، درباره كسي كه سرمايه علمي اش را از 
او به دســت مي آورد و حسن خلق و آداب و رفتار خود 
را تحت رهبري او فراهم مي كند، مطالعه و بررسي كند. 
بايد اســتادي را به عنوان الگو انتخاب كرد كه از اهليّت 
و شايســتگي كامل برخوردار بوده، دينداري او محرز و 
پاكدامني و صيانت نفس وي مشهور باشد. نبايد دانشجو 
شيفته و فريفته فزوني آگاهي هاي علمي استادي گردد 
كه از نظر تقوا و ديانت و جهات اخالقي و سياسي نقايص 
آشكاري دارد؛ زيرا زيان چنين استادي به دين و اخالق 
شــاگرد، از ناداني شديدتراســت. با توجه به اين نكته، 

وظايف دانشجودر قبال استاد را بيان مي كنيم:
1-تلقى استاد به عنوان پدر واقعى و معنوي: دانشجو 
بايد چنان بينديشد كه استاد او كه از سالمت معنوي و 

رواني برخوردار است پدر واقعى و روحانى او است.
2-ارج نهادن به استاد و تجليل از مقام علمى وى 

3-تواضع و فروتنى در برابر اســتاد: رسول اكرم صلى 
الل عليــه وآله مى فرمايد: دانــش را بياموزيد وبه خاطر 

آن، آرامش و متانت را فراگيريد و در برابركسى كه از او 
دانش مى آموزيد، فروتن باشيد. 
4-به نيكى ياد كردن از استاد

5-حق شناســى از اســتاد: دانشــجو نبايد در طول 
زندگانى اش از دعاى خير نسبت  به استاد غافل بماند.

6-سپاسگزارى از ارشاد و هشدارهاى استاد، اگر چه با 
توبيخ و انتقاد و گزندگى همراه باشد

7-زودتر از استاد در درس حاضر شدن
8-رعايــت ادب و نزاكت در برابر اســتاد: هنگام ورود 
اســتاد به كالس، بر دانشجوالزم است  به عنوان احترام 
بايستد و درمحضر او به گونه اى بنشيند كه نمايانگر ادب 
ونزاكت  باشد. پرسش و خطاب به استاد نيزبايد همواره 

با ادب و تكريم باشد.
 9-عدم ايجاد مزاحمت  براى استاد: اگر استاد مشغول 
گفتگو، مطالعه، تحقيق، نوشــتن، تالوت قرآن يا اقامه 

نماز است، نبايدمزاحمش شد.
10-رعايت لطف بيــان و تنظيم صداهنگام گفتگو با 

استاد
دانشــجو بايد در خطاب به استاد، داراى حسن تعبير 
و لطافت  بيان باشــد و به او نگويد:چرا، نه، قبول نداريم، 
چه كســى چنين گفته، اين سخنى كه شما مى گوييد 
در كجاست و يا ماخذ آن را در كجا مى توان يافت؟ اگر 
هدف دانشجو در اين چون و چراها بهره گيرى از استاد 

اســت، بايد در جلسه ديگرى غير از جلسه درس و يا در 
جلسه خصوصى آن ها را مطرح كند. اگر هم ناگزيراست 
كه در همان جلســه، پرسش هاى خويش را مطرح كند، 
شايسته است به جاى الفاظ مذكور لحن خود را تلطيف 
كرده، بگويد: اگر به  ما چنين بگويند، اگر اين ســخن را 
قبول نكنيم  يا اگر از ما بپرســند به چه دليل مى گويى، 

در پاسخ چه بگوييم؟ و عباراتى از اين قبيل.
11-قطع نكردن سخنان استاد: شاگرد نبايد در ادامه 
سخن اســتاد وقفه  ايجاد كند و پيوستگى كالمش را با 

حرف زدن از هم بگسلد.
12-تكريم استاد هنگام طى طريق با او

بايــد حركــت و راه رفتن در معيت اســتاد، نمايانگر 
احتــرام و محبت  به او باشــد. او را از دور با صداى بلند 
نخواند يا از پشت سر و از راه دور به او سالم نكند. شاگرد 
بايد خود را نزديك ســاخته، سالم و تحيت خويش را با 
صــداى معمولى و متعارف به اســتاد تقديم كند. به هر 
حال هر رفتارى كه نشانه تكريم واحترام استاد باشد، بر 
طالبان علم كه معلمان آينده اند الزم است. اين احترام ها 
عالوه بر آنكه كوشش اداى حق استاد است، باعث رشد و 
شكوفايى صفات نيك دانشجومعلم و بركت در عمر علمى 

وى  مى شود.

چگونگي تعامل با  اساتيد

چگونه یك دانشجو معلم درسخوان باقي بمانيم

  خليل حاجي زاده اناري 
 رئيس مركز مشاوره پردیس شهيد بهشتي تهران

  دوران دانشــجويى با همه خوشــى ها، ســختى ها و 
شــيرينى هايش، بهتريــن دوران زندگى هر دانشــجو - 
معلمى است، حس دانشجو بودن يكى از لذت بخش ترين 
ويژگى هاى اين دوران است، حس دانشجويى و صد البته 
دانشجو - معلم بودن  يعنى حس نخبه بودن، ممتاز بودن، 
برتر بودن و قابل احترام بودن است. حسى است كه اعتماد 
به نفس و غرور در كنار افتخار و حس توانمندى در آن موج 
مى زند و دانشجو معلم سوار بر اين موج، لذت مى برد و خود 
را شايسته توجه و احترام بيشترى مى داند. كسانى هستند 
كه تنها به دليل ملقب شــدن به اين لفظ شيرين و البته 
فريبنده، رنج كنكــور و درس و بحث را به جان مى خرند 
تا لباس و رداى دانشــجويى را برتن كرده باشند. برخى با 
همين افتخار دانشــجو بودن به خواســتگارى مى روند و 
دانشجو معلم بودن را براى خود افتخار و البته سپر اطمينان 
شغلى و شــخصيت خود  مى دانند. اندك زمانى پيش تر، 
تنها همين امتياز براى رسيدن به همسر مورد عالقه كافى 
بود. دوستان گرامى قبولى و ثبت نام در دانشگاه فرهنگيان 
شروع يك حركت علمى گسترده و تربيت حرفه اى معلمى 
براى شما خواهد بود كه از همين آغازين روزهاى ورودتان 
به دانشگاه فرهنگيان، حركت جدى و فعاليت هاى پر انرژى 
دوران دانش آمــوزى و كنكوري تان را بيش تر از آن موقع 
مى طلبد بنابراين براى اينكه يك دانشجو معلم موفق باشيد 
و با اعتماد به نفس بيشــترى در مسير تربيت معلمى 
خود گام برداريد الزم است در ابعاد مختلف تحصيلى 

و فعاليت هاى فوق برنامه خود عزم جدى و راســخ داشته 
باشــيد، در اين جا به مواردي براي شروع برنامه تان اشاره 

مي شود
مشورت با سال بااليی های درس خوان

 استفاده درست از تجربيات ديگران در هر جا و هر سن و 
سالى به شما  كمك مى كند تا تصميم و عملكرد معقول تر 
و مطلوب ترى داشــته باشيد، دانشــگاه هم از اين قاعده 
مستثنى نيســت. قبل از انتخاب واحد در هر ترم حتما با 
سال باالى هاى درس خوان مشورت كنيد ممكن است يك 
درس با چند استاد ارائه شود و آن ها بتوانند اساتيد بهتر را 
پيشنهاد بدهند و يا به شما پيشنهاد بدهند برخى واحدها 
را زودتــر و برخى را ديرتر برداريــد و يا در ترم هاى كوتاه 
زوج درس هايــى خاص را انتخاب كنيد و در ترم هاى فرد 

برخى ديگر را.
هيچ كس نمى تواند انكار كند كه » اســتاد« در تعيين 

نمره دانشــجو نقش جدى دارد نه اينكــه خدايى نكرده 
اعمال سليقه شخصى كنند با دانشجويى يا بچه هاى تشكل 
خاصى لج كنند يا يك باره از يك دانشجو خوششان بيايد 
نه، اما باالخره بى تاثير هم نيستند. براى همين است كه 
بايد با سبك و سياق آن اســتاد آشنا باشيد از اينكه چه 
مواردى برايش از همه مهم ترند و چه مواردى بى اهميت، 
مواردى چون حضور و غياب، كتاب، جزوه، سوال پرسيدن 
يا نپرسيدن و.. همه اين ها را دانشجويى كه يك ترم با اين 

استاد درس گذرانده از همه بهتر مى داند.
 عليکم به نوشتن جزوه..

اگر ايــن توصيه را جدى نگيريد شــما هــم به خيل 
دانشــجويانى مى پيونديد كــه پايان ترم و درســت در 
روزهــاى آخر فورجه در بــه در به دنبال يك جزوه خوب 
مى گردند. نوشــتن جزوه عالوه بر اينكه شما را از دست 
كپى گرفتن هاى متعدد و خواندن دست خط هاى عجيب 
و غريب نجات مى دهد، به شما كمك مى كند تا در كالس 
پيگير بحث و درس باشيد. در كنار نوشتن جزوه بهتر است 
يك دانشجوى درس خوان جزوه نويس ديگر هم پيدا كنيد 
و جزوه درســى تان را با آن كامل كنيد و يا اگر چيزى جا 

مانده به آن اضافه كنيد.
درس هر هفته همان هفته..

اســاتيدى هستند كه هرجلســه درس جلسه پيش را 
مى پرسند و دانشــجويان را غافل گير مى كنند اما عموماً 
ارزيابي به پايان ترم موكول مى شــود. شــايد نشود درس 
هر روز را همان روز خواند ولى مى شود در پايان هر هفته 
نگاهى به مباحث و تمرين ها و تحقيق ها پرداخت. هر هفته 
ميانگين 8 ساعت درس خواندن تاثير شگرفى بر وضع شما 

در روزهاى آخر ترم و امتحان خواهد داشت.
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  ناهيد صالحي 
   مشاور پردیس زینبيه پيشوا تهران
برخي اشتباهات در شروع دانشگاه قابل حل و قابل 
گذشت است، اما برخي اشتباهات، مشكالت جدي به 
همراه دارد و بنابراين بهتراســت از آن جداً خودداري 
شود. در اينجا برخي اشتباهات رايج و راه هاي اجتناب از 

آن توصيه شده است:
غيبت از كالس ها

آزادي بيش از حد! در دانشگاه هيچ كس شما را مجبور 
نمي كند سر كالس حاضر باشيد يا درس بخوانيد. پس 
بهتر است مسئوليت خود را بر عهده بگيريد و حتما سر 
كالس ها حاضر شويد. چرا كه در پايان ترم خودتان بايد 

پاسخگو باشيد.
عدم مطالعة كافي

در دانشگاه برخالف دبيرســتان، منابع زيادي براى 
مطالعة بيش تر به شما توصيه مي شود و براي هر كالس، 
ســاعت ها مطالعه و آموزش خارج از كالس الزم است 
در حالى كه برخى دانشــجويان اين موضوع را جدى 
نمى گيرند. بنابراين مطالعة عميق و پي گيرى داشــته 
باشيد و منابع اصلي و اضافي را به دقت مطالعه كنيد. 
فعاليت ها و تكاليف دانشگاهي در مقايسه با دبيرستان 
متنوع تر و متعددتر اســت. انجــام پروژه هاي علمي و 
تحقيقاتي، ارتباط با مراكز مختلف تحقيقاتي و كاربردي، 
ارتباط با افرادي در رشــته ها و حرفه هاي مختلف و ... 

قســمتي از اين وظايف اســت. عالوه براين، مصاحبه، 
مشــاهده، كارورزي و همچنين ايراد ســخنراني و ... 
نمونه ديگري از فعاليت هاي متنوع آموزشي است كه 
در دانشگاه از دانشجو انتظار مي رود آن ها را انجام دهد.
درگير شدن با مسائل عاطفي و شخصي ديگران

زندگي دانشگاهي مسائل خاص خود را  براي هر فرد 
به همراه دارد. شما نبايد خود را درگير مسائل ديگران 
كنيد و بخواهيد بدانيد چه كسانى با هم بحث كرده اند؟ 
چه كســي پشت سر ديگري حرف زده است؟ و از اين 

قبيل.
فشار گروه

دانشــجويان كاري را انجام  مي دهند كه بر مبناي 
فشــار گروه، انتظارات والدين و رسانه ها خود را مجبور 
به آن مي يبينند. دانشگاه اين فرصت را به شما مي دهد 
كه تجربه هاي بسيار خوبي بيندوزيد و دوستان خوب 
زيادي داشته باشيد؛ پس جستجو كنيد. بر اساس فشار 
اطرافيان و نيازهاي ديگــران حركت نكنيد، خودتان 

باشيد و براساس نيازهاي خودتان عمل كنيد.
متعصب بودن

در محيط دانشــگاه يا خوابگاه با عقايد، فرهنگ ها و 
باورهاي بســيار متفاوت با خودتان آشنا مي شويد و با 
انسان هاي كه هرگز نديده ايد مجبور به گفتگو و مبادله 
هستيد. اگرچه اين موضوع مشكل است اما به همين 
دليل دوران دانشــجويى تجربه بسيار بزرگ يادگيرى 
اســت. پس براى گوش كردن و يادگيرى آماده باشيد 

و از تعصب و پيشداوري دست برداريد.

عادات بد غذايي
عادت كردن به خوردن غذاهاي پركالري و ناسالم به 
چاق شدن بسياري دانشجويان در سال هاي اول دانشگاه 
منجر  مي شــود. خوردن غذاهايي مانند ساندويچ هاي 
پرچرب، سيب زميني سرخ كرده و پيتزا، به طور دائمي، 
ســالمت شــما را به خطر  مي اندازد. خوردن چنين 
غذاهايي را به روزها يا ســاعات خاص محدود كنيد و 
ورزش و فعاليت بدني را جــزء برنامه روزانه خود قرار 

دهيد.
عدم تمايل براي كمک خواستن از ديگران

اگرچه بايد ياد بگيريد كه مستقل باشيد، اما كمك 
خواستن در مواقع لزوم بخشي از مستقل بودن است. اگر 
مشكلي در كالس داريد، با استاد مربوط در ساعات مقرر 
مالقات كنيد. اگر مشكل سازگاري داريد از كارشناسان 
مراكز مشــاوره كمــك بخواهيد، منابــع حمايتي در 

دسترس را بشناسيد و از آن استفاده كنيد.
عدم برنامه ريزی مالی

دانشجويان در ســال هاى آغازين دانشگاه، احساس 
استقالل مى كنند و اين احســاس، اگر با مهارت هاى 
خاصى در حيطه مديريت مالى توأم نباشد، مشكالت 
زيادى براى آن ها فراهم مى كند. پس همواره متناسب 
با وضع مالي خود برنامه ريزي كنيد و بيش از آن هزينه 
نكنيد. حتي اگر كساني را داريد كه از آن ها قرض بگيريد 
اين كار را نكنيد، چرا كه در نهايت مجبور به پرداخت 
آن هســتيد و ممكن است تحت فشــار قرار بگيريد. 

هزينه هاي غيرضروري را تا جاي ممكن حذف كنيد.

فضاى دانشگاه با فضاى دبيرستان بسيار متفاوت 
اســت. در دانشــگاه مســئوليت يادگيرى به عهده 
دانشــجو اســت و مطالبى كه در دانشگاه پيگيرى 
ميشــود، در رفتار شــغلى آينده هر شخص جايگاه 
خاصى خواهد داشــت. بنابرايــن موفقيت فرد در 
دانشگاه مستلزم تغيير رفتار و ايجاد آمادگى جديد 

در رفتار اوست.
غلبه بر تعلل و تنبلی تحصيلی

تعلل چيست؟
گاهى اوقــات افراد انجام كارهاى خود را به وقتى 
ديگر موكــول مى كنند، اما تعلــل هنگامى مطرح 
مى شــود كه فرد به يكى از ســؤال هاى زير پاسخ 

مثبت مى دهد:
آبا من ديرتر از موعد مقرر شروع به انجام تكاليف 

خود مى كنم؟
آيــا من تكميل تكاليف خود را به آخرين لحظات 

واگذار مى كنم؟
آيا من هميشه دير به قرار مالقات هايم مى رسم؟

آيا من هميشــه براى كامل كــردن تكاليف خود 
زمان الزم را دست كم مى گيرم؟

علل تنبلى چيست؟
تنبلى باعــث افت عملكرد تحصيلى مى شــود و 
ممكن اســت به كســب نمرات ضعيــف يا حذف 
دروس يك ترم تحصيلى منجر شــود. براى تنبلى 
داليل متعددى ذكر شده است.  فراری، جانسون 
و مک كان )1995( به معرفی دو الگوی تنبلی 

در مورد تکاليف آموزشی پرداخته اند:
1-  الگــوى اول بــا فقــدان وظيفه شناســى و 
رفتارهايى نظير ضعــف در مديريت زمان، انضباط 
كارى، خود مهارگرى و مسئوليت مشخص مى شود.

2-   الگــوى دوم با ترس از شكســت و اضطراب 
ارتباط دارد كه منجر به اجتناب مى شــود. در اين 
الگو اگر دانشجويان مضطرب شوند از طريق تنبلى از 
اضطرابى كه با مطالعه يا انجام تكاليف مرتبط است 

اجتناب مى كنند.
چگونه تعلل را كنار بگذاريم؟

بهانه هاى تعلل را پيدا كنيد و آن ها را از خود دور 

كنيد
بهانه هاى تعلل اغلب بر اساس واقعيت هايى كه در 
زندگى روى مى دهند، ايجاد مى شوند و اغلب حاصل 

نتيجه گيرى هاى مضر هستند.
بــراى رهايى از اين بهانه هــا و نتيجه گيرى هاى 
مضر، يــك راه اين اســت كه نتيجــه گيرى هاى 
مفيــد را جايگزيــن نتيجه گيرى هــاى مضركنيد 
تا توان حركت، انجــام دادن و تمام كردن تكاليف 
را در خــود تقويــت كنيــم. راه ديگر بــه چالش 
 طلبيدن نتيجــه گيرى هاى مضــر و آزمون كردن 

آن هاست.

اشتباهات رایج دوران دانشجویي 

نكاتی در مورد آمادگی برای یادگيری

نتيجه مضربهانه 

بعد از استراحت كردن، حاال بعداً كارامو انجام مي دمواقعًا خسته ام

ممكنه فردا دلم بخواد كه اين كارو انجام بدماآلن نمی خوام اين كار را انجام بدم

تا زمانی كه اتفاق نيفتاده صبر می كنم، فعال بيخيالفرصت سرگرم شدنم را از دست ميدم

پس مجبور نيستم االن شروع كنم باشه بعداًحاال وقتم زياده

صبر می كنم حالم بهتر بشهاحساس می كنم سرحال نيستم

وقتی بقيه كارامو تموم كردم، اين كارو انجام می دمكارهای ديگری را بايد انجام بدم

بنابراين، تا لحظه آخر صبرمن تحت فشار بهتر كار می كنم
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ورزش نوعى فعاليت رقابتى بين افراد است كه بر اساس مهارت جسمى استوار بوده 
و در بر دارنده پاداش درونى و بيرونى اســت. ورزش مى تواند تأثير بسزايى در شادابى 
و نشاط افراد داشته باشد. كسانى كه از لحاظ روحى و روانى در شرايط مطلوب تر قرار 
داشته باشند بدون شك مى توانند بهتر، سريع تر و با آرامش بيشتر مطالب را فرا بگيرند 
اين افراد در مراحل ديگر زندگى نيز موفق ترند. ورزش نه تنها خستگى شما را دوچندان 
نمى كند بلكه آرامش فكرى و آســودگى جسمى بيشترى برايتان به ارمغان مى آورد و 
مى توانيد با روحيه بهتر، آرامش بيشتر و اعتماد به نفس باالتر زندگى تان را پيش ببريد. 
ورزش با فعال سازى چنين معيارهايى نه تنها به بهداشت جسم بلكه به بهداشت روانى 

هم كمك مي كند.
تمامى اين پيشــرفت ها در صورتى مى تواند به ســرانجام مقصود برسد كه منظم و 
براســاس برنامه ريزى صحيح باشــد از طرفى نبايد فراموش كرد كه ورزش بى رويه و 
بــدون مربى و ســازمان نيافته بيش از آن كه مفيد و مؤثر باشــد مى تواند مخرب و 

زيان آور باشد.
تاثير ورزش بر بهداشت روان و سالمت اجتماعی فرد: 

- طراوت و شادابى را به ارمغان آورده و افسردگى را از بين مى برد.
- موجب احساس اعتماد به نفس، احساس قدرت و تقويت اراده مى شود.

- باعث تقويت تمركز فكر و افزايش دقت عمل مى گردد.
- احســاس آرامش و راحتى روح را افزايش داده و انسان را در مقابل فشارهاى روانى 

و اضطراب مقاوم مى كند.
- موجب تقويت قواى ذهنى و حافظه مى شود.

- فزايش اميد به زندگى، و لذت بردن از آن
- ايجاد انگيزه و روحية بهتر

- كمك به رشــد مهارت هاى اجتماعى، و استحكام روابط خانوادگى:  ورزش يكى از 
ساز و كارهاى مهم در فرايندهاى انطباق و همسازى فرهنگى در جامعه است؛ زيرا باعث 

پختگى و بلوغ اجتماعى در بازيكن و حتي تماشاچى مى شود.
اثرات مفيد ورزش بر جسم انسان 

هر چه سن آدمى بيشتر مى شود، اثرات فيزيولوژيك افت عملكرد بدن زيادتر مى شود. 
افزايش ســن باعث تحليل رفتــن قدرت عضالت و كاهش تعــداد فيبرهاى عضالنى 
مى شود. ورزش مادام العمر مى تواند سرعت تحليل رفتن عضالت را كم كند و عضالت 
را تقويت كند. تمرينات ورزشى مرتب، سرعت تنزل قدرت بدنى در گذر عمر را كمتر 
مى كند. به نظر مى رسد اين نتايج مثبت بخاطر تاثير تقويتى ورزش روى سلسله اعصاب 

باشد و نه بازسازى عضالت.
- تناسب و توازن حالت بدن و زيبايى اندام

- افزايش حداكثر جذب اكسيژن در بدن
- افزايش كارآيى قلب از طريق حجم خون پمپ شده در يك ضربان 

- كاهش تعداد ضربان قلب و كاهش فشار خون 
- كاهش عوارض و احتمال مرگ و مير ناشى از نارسايى هاى قلبى 

- كاهش مقاومت عروقى براى عبور دادن جريان خون 
- افزايش جريان خون منطقه اى و نقل و انتقال اكسيژن به بافت ها 

- افزايش توليد ليپوپروتئين هاى سنگين )HDL( كه براى بدن مفيد هستند 
- افزايش و بهبود تحمل بدن در هنگام تمرين 

- كاهش و يا از بين بردن چاقى و افزايش قدرت عضالنى
- افزايش توليد اندروفين ها كه مخدرهاى درونى هستند 

- افزايــش توليد عرق به هنگام فعاليت كه در نتيجــه تحمل بدن در برابر گرما باال 
مى رود 

- جلوگيرى از استئوپروز يا پوكى استخوان در صورت انجام تمرينات تحمل وزن 
- افزايش تحمل گلوكز در بدن 

- افزايش تحمل كار بدنى و كاهش تنگى نفس در بيماران مبتال به انسداد مزمن ريه 

اثرات مثبت ورزش

 ورزش همگاني 
ورزش همگانــى و تحركات بدنى، يكــى از مهم ترين عوامل 
تاثيرگذار بر سالمت دانشجومعلمان است كه بايد توجه ويژه اى به 
آن شود. دوهاى همگانى كه با مشاركت گروهى صورت مى گيرد 
در پرتو اهدافى كه در وراى آن تعريف مي شود مى تواند به ارتقاى 
روحيه انسانى معلمان در ميان اقشار مختلف جامعه كمك شاياني 

نمايد.
ورزش همگاني

آينده جامعه سالم و پويا در گرو پرورش نسلي تندرست، سالم، 
پر تالش، توانمند و سلحشور اســت. يكي از مهم ترين راه هاي 
دســت يابي به اين امر پرداختن به فعاليت هاي ورزشــي قابل 
دسترسي مي باشد. در اين خصوص تمرينات ورزشي منظم روزانه 
به عنوان يكي از موثرترين راهكارهاي ارتقاء سطح سالمتي آحاد 
جامعه و همچنين تحكيم مباني انظباطي و آمادگي جسماني و 

رواني خواهد بود.
ورزش همگاني مجموعه فعاليت هاي بدني است كه ثمره اصلي 
پرداختن به آن دستيابي به سالمت جسمي، رواني، اجتماعي 

و معنوي، ايجاد نشــاط و شادابي، آمادگي و حوصله كار در فرد، 
گروه و جامعه مي باشد. براي تامين سالمتي، تندرستي، آسايش و 
رفاه؛ گنجاندن ورزش و فعاليت هاي بدني به عنوان يك ضرورت 

در برنامه زندگي و كار روزانه از اهميت ويژه اي برخوردار است.
اجراي ورزش همگاني به صورت منظم، روزانه و با شيوه صحيح 
مي تواند نقش بسيار مهمي در كسب آمادگي جسماني-رواني، 
نشاط و شــادابي فردا داشته باشد. عالوه بر اين موجب كاهش 
ابتالء به بيماري هاي قلبي-عروقي، تقويت سيستم ايمني بدن، 
ارتقا ســطح بهداشت روان )كاهش اضطراب، افسردگي، تنظيم 

و تعديل ميزان استرس و حتي تغييرات شخصيتي با پيدايش 
نگرش مثبت به زندگي(، پيشگيري از پوكي استخوان )افزايش 
تراكم و رشــد عرضي استخوان با افزايش جذب مواد معدني( و 
بهبود كيفيت زندگي را بدنبال خواهد داشت. اين گونه فعاليت 
هــا را مي توان هم در صبح و يا عصر انجام داد كه در اين زمينه 
ورزش صبحگاهي در آغاز فعاليت روز مي تواند عامل مهمي در 
ايجاد نشاط، شادابي باشد و همچنين ورزش عصرگاهي در پايان 
فعاليت هاي روزمره زندگي مي تواند عامل مهمي در رفع خستگي، 

تجديد قوا و تقويت آمادگي فرد باشد.
اجراي صحيح ورزش همگاني در سالن هاي ورزشي و در تمام 
اماكن عمومي از جمله پارك ها، تفرجگاه ها و فضاهاي طبيعي 
جهت دست يابي به اهداف اشاره شده در متن، با هر سطح توانايي 
جسمي، اجتماعي و اقتصادي قابل انجام مي باشد كه مي بايست 
توسط خود فرد برنامه ريزي و سازماندهي شود و در يك برنامه 
تمرينــي حداقل 30 دقيقه و حداكثــر 60 دقيقه طبق اصول 
علمي تمرين اجرا گردد. كه در خصوص اصول علمي تمرين در 

شماره هاي بعدي با هم صحبت مي كنيم.
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اتاق و اثاثيه خوابگاه چگونه به دانشجو تعلق مي گيرد؟
اتــاق و اثاثيــه در بدو ورود دانشــجو معلمان به وســيله 
سرپرست سرا طبق صورت جلسه تحويل داده شده و در پايان 
هر نيمسال يا ســال تحصيلي مطابق صورت جلسه تحويل 
گرفته مي شود. مسووليت خسارات وارده بر اتاق يا كسر اموال 

تحويلي به عهده شخص تحويل گيرنده خواهد شد.
مقررات اخالقي، فرهنگي و انضباطي خوابگاه به چه 

صورت است؟
1-برگزاري نماز جماعت با رعايت حدود و موازين شرعي و 
جلب مشاركت دانشجو معلمان از سوي مسئوالن اقامه نماز 

مورد تاكيد و انتظار است.
2-رعايت پوشش مناسب بر مبناي  موازين اسالمي، عرف و 

هنجارهاي اجتماعي بر تمام دانشجويان ضروري است.
3-رعايت اخالق و شئون اسالمي،  ادب و احترام متقابل بين 

دانشجويان و مسئوالن الزامي است.
4-گرفتــن عكس و فيلمبرداري از فضاي داخلي ســراي 
دانشــجويي بدون اجازه از سرپرســتان ممنوع است. رعايت 
بهداشــت و نظافت اتاق و وسايل موجود در اتاق )به خصوص 

يخچال( بر عهده دانشجو معلمان آن اتاق است.
5-رعايت بهداشــت و نظافت اتاق و وسايل موجود در اتاق 

)به خصوص يخچال( بر عهده دانشجو معلمان آن اتاق است.
6-ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان 

سرا شود ممنوع است.
زمان ورود و خروج به خوابگاه و زمان بسته شدن درب 

ورودي رو توضيح مي دهيد؟ 
دختران

6 ماه اول  ورود: 1 ساعت  بعد از اذان مغرب خروج: 2 ساعت 
بعد از اذان صبح و

6 ماه دوم  ورود: 2 ساعت بعد از اذان مغرب خروج: 1 ساعت 
بعد از اذان صبح 

پسران 
در 6 مــاه اول ورود: 2 ســاعت بعد از اذان مغرب، خروج: 2 

ساعت بعد اذان صبح
6 ماه دوم  ورود: 3 ساعت بعد از اذان مغرب، خروج: 1 ساعت 

بعد از اذان صبح
در صورت رعايت نکردن قوانين ورود و خروج با افراد 
چگونه برخورد مي شود؟  براي بار اول تذكر شفاهي، بار 
دوم تعهد كتبي و بار سوم به شوراي انضباطي بدوي معرفي 

مي شود.
نماينده اتاق و ارشد به چه دانشجوياني گفته مي شود؟

به دانشجويي اطالق مي شود كه منتخب دانشجو معلمان 
ساكن در اتاق باشد و به صورت افتخاري هماهنگي امور داخلي 
اتاق  دانشجو را با نظارت سرپرست سرا به نحو مطلوب  انجام 

 دهد.
سرپرست يار كيست؟ به منظور كمك در اداره امور رفاهي، 
تغذيه، و خدماتي سراها و در حد مقدورات از مشاركت دانشجو 
معلمان ساكن سرا، تعدادي از دانشجو معلمان واجد شرايط بر 
اســاس شيوه نامه مصوب، با عنوان سرپرست يار انتخاب و در 
اجراي برنامه ها و طرح هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و صنفي 
در قالب كار دانشجويي و يا به صورت افتخاري و تحت نظارت 

سرپرست سرا فعاليت مي نمايند
هر ترم چند واحد مي تونم بردارم؟ دانشجو مي تواند در 
هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي 
انتخاب كند. حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابســتان 6 

واحد درسي است.
مشــروطي يعني چه؟ ميانگين نمرات دانشجو در هر 
نيمســال تحصيلي كمتر از 12 باشد دانشجو در آن نيمسال 
مشروط تلقي مي شود و در نيمسال بعدي حداكثر مي تواند تا 

14 واحد درسي انتخاب كند.
مرخصي تحصيلي چــه جوريه؟  دانشــجو در دوره 
كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي 

مي تواند استفاده كند
حــذف و اضافه جريانش چيه؟  يك ماه بعد از شــروع 
تحصيلي دانشــجو اختيار دارد دو عنوان درس را حذف و دو 
عنــوان ديگري را اخذ نمايد. در بازه زماني كه از طريق تقويم 
آموزشي اعالم مي شود سيستم باز شده و دانشجو مي تواند آن 
را عملياتي كند. همچنين حذف اضطراري يعني دو هفته قبل 
از شــروع امتحانات يك عنوان درس نظري را مي توان حذف 

نمود.
اگه درســي را بيفتم ترم بعد كه اونو پاس كنم نمره 
قبلي پاک ميشه؟ حداقل قبولي در هر درس 10 است. اگر 
دانشــجويي در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي 
كســب نكند چنانچه در نيمسال هاي بعدي، درس يا دروس 
قبلــي را با نمره قبولي بگذراند، نمره مــردودي قبلي در ريز 
نمراتش ثبت مي شــود اما اين نمره در محاسبه ميانگين كل 

دوره بي اثر خواهد بود.
معدل الف كه ميگن يعني چي؟  به دانشجويي اختصاص 
دارد كه در بين دانشجويان هم ورودي، هم رشته و هم جنس 

خود از بدو ورود اخذ و باالترين معدل را داشته باشد.
آيا مي تونم تغيير رشته بدم؟  بر اساس شرايط اختصاصي 

در دانشگاه فرهنگيان تحت هيچ شرايطي امكان پذير نيست.
حداكثر مدت مجاز تحصيل چند ساله؟  مدت مجاز 
براي دوره هاي كارشناســي پيوســته چهارسال است. اما در 
شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، حداكثر 
دو نيمسال براي دوره كارشناسي پيوسته مدت مجاز تحصيل 
افزايش مي يابد و اگر دانشجو در اين مدت هم دانش آموخته 

نشود از ادامه تحصيل محروم مي شود
مدت مجاز مرخصي زايمان چه جوريه؟ دو نيمســال 

تحصيلي بدون احتساب سنوات تحصيلي است
دروس معرفي به استاد رو توضييح دهيد؟  در صورتي 
كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي 
تنها دو درس نظري داشــته باشد با تاييد گروه آموزشي و با 
رعايت ســقف واحدهاي آن نيمســال مي تواند دروس را به 
صورت معرفي به استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذراند.

آيا هر پرديسي مشاور دارد؟  بله هر پرديسي در طول 
هفته در ســاعت و زمان خاصي مشاوراني دارد كه براي ارائه 

خدمات مشاوره اي در كنار شما هستند
كارگاه هاي آموزشــي هم برگزار ميشه؟ با توجه به 
نيازهاي دانشجو و مشكالتشان كارگاه هاي مختلفي ازجمله: 
آموزش مهارت هاي زندگي، مشاوره پيش از ازدواج، پيشگيري 
از اعتياد، ايمني و ســالمت تدوين شــده كــه از رايج ترين 

كارگاه هايي است كه دانشجو بايد بگذراند.
مشــاوره تلفني چه جوريه؟ با توجه به روز و ساعت بر 
خط بودن مشاور در منطقه خودتان شما مي توانيد به صورت 
تلفني تماس گرفته و با مشاورتان صحبت كنيد. پوستر اسامي 
مشاوران منطقه تان، شماره تماس ها و روز هاي پاسخگويي به 

تلفن در پرديس ها از آغاز تحصيلي نصب مي شود
در اعتماد كردن  به مشــاور  ترديد دارم مبادا كسي 
حرف هاي مرا بفهمه؟ مشــاور در درجــه اول طبق اخالق 
حرفه اي نسبت به تمام گفته هاي شــما رازدار است و اجازه 

برمال كردن آن را ندارد.
آيا در دانشــگاه نظارت بهداشتي، ايمني و تغذيه اي 
صورت مي گيرد؟  بلــه در هر پرديس و مركزآموزش عالي 
پزشك و يا كارشناس بهداشت موظف است به صورت دوره اي 

از تمام نقاط پرديس از جمله آشپزخانه بازديد كند.
در مورد كارنامه ســالمت توضيح مي دهيد؟  همه 

دانشــجو معلمان در طول مــدت دوران تحصيل خود هم از 
نظر جسماني و هم از نظر روانشناختي پايش مي شوند كه اگر 

مشكل يا بيماري در اين زمينه پيش بياد برطرف شود.
ممکنه اطالعات كارنامه سالمت فاش بشه؟ خير، همه 
پزشكان و مشاوران طبق اخالق حرفه اي نسبت به اطالعات 
مندرج در اين سامانه رازدار هستند و حق در اختيار گذاشتن 

اين اطالعات را ندارند.
آدرس سايت كارنامه سالمت و نحوه ورود:

مسير اول: تايپ آدرس سامانه
www.health.cfu.ac.ir

مسير دوم: از طريق سايت دانشگاه
دانشجويى→سامانه  www.cfu.ac.ir→ستاد→معاونت 

كارنامه سالمت
با درج كدملى به عنوان نام كاربرى و كلمه عبور 123456 
وارد سامانه كارنامه سالمت شويد. پس از تغيير رمز عبور خود، 
در قسمت پروفايل اطالعات شخصى، پرديس محل تحصيل، 
رشته تحصيلى و عكس پروفايل خود را تكميل نماييد. سپس 
با ورود به قســمت سواالت روان شناسى و خوداظهارى ها به 
همه سواالت پاسخ دهيد. بخش سواالت خوداظهارى در مورد 
عادات و ســالمت فردى، عادات غذايى، سابقه پزشكى فرد، 
سابقه پزشكى خانواده، وضعيت ايمنى سازى )واكسيناسيون( 
و قسمت پرسشنامه روانشناسى 91 سوال مى باشد. در انتها 

دكمه ثبت داده ها را بزنيد.
برنامه هاي عملياتي و اقدامات اداره كل مشــاوره، 

بهداشت و سالمت در  سال جاري
الف-طرح توانمندسازي دانشجويان در ابعاد پنج گانه

1-مهارت هاي اساسي زندگي
2-آموزش پيشگيري از اعتياد مختص دانشجويان

3-آموزش مهارت هاي پيش از ازدواج و مهارت ارتباطي
4-ايمني، بهداشت و خود مراقبتي

5-كمك هاي اوليه و پيشگيري از حوادث غير مترقبه
ب- كارگاه آموزشــى تربيت كادر تخصصى پيشگيرى از 

اعتياد
پ- دوره توانمندســازي كارشناسان دانشجويي و رابطان 

بهداشت
ت-تكميل سامانه كارنامه سالمت

ج- نظارت و كيفيت بخشي به طرح صداي مشاور
چ- تقويت كانون هاي همياران ســالمت روان و برگزارى 
انتخابات شوراي مركزي  و انتخاب دبير همياران همزمان در 

سراسر كشور 
ح- اجراي طرح مشــاوران مذهبي در پرديس ها و مراكز 

آموزش عالي 
د- ارزيابي عملكرد ساليانه مشاوران و تعيين مراكز مشاوره 

برتر
ذ- بزرگداشت ايام و مناسبت هاي  مهم در حوزه مشاوره، 
بهداشت و ســالمت )با اجراي برنامه هاي متنوع، همايش، 
نشست و جلسه ويديوكنفرانسي، مسابقه، فراخوان مقاالت 

دانشجويي(
ز- برگزارى همايش توانمندسازى همياران سالمت روان 

در سه ماهه سوم
ژ- اجراي همايش فرصت ها و چالش هاي ازدواج دانشجويي 

در پرديس ها و مراكز آموزش عالي 
س- جذب و به كارگيري پزشــك در تمامي پرديس ها و 

مراكز
ش- نظارت هــاي بهداشــتي، ايمنــي و كيفيت خدمات 
مشاوره اي مســتمر بر پرديس ها و مراكز با استفاده از سامانه 

نظارت هاي بهداشتي، ايمني و مشاوره اي
ض-انعقاد تفاهم نامه باساير نهاد ها و سازمان هاي دولتي

سواالت رایج دانشجویان



بال های پــروازت را در زاللی آب ها رها کن ـ بله در 
نســیم نور ـ میان این  همه پرسش، لباس همت بر تن کن 

و واژه های قرآن را از طاقچه خاطرات به میز کار تحصیل و 
تدریس بكش 

دوباره کتاب هایت را بردار و آماده باش؛ کالس، گام های محكم 
تو را انتظار می کشــد، از امروز هر روز، روز تو خواهد بود؛ وقتی 
که قدم برداری به سمت صبح، مسیری که در آن چیزی جز دانش، 

تو را سرشار نخواهد کرد.
هزار سؤال در ذهنت خواهد پیچید، شكفته خواهی شد، قد خواهی 
کشید، بزرگ  خواهی شد. وقتی بهارانه، سبز نفس می کشی سرزمینت 
با هر نفس های مشتاق تو جوانه خواهد داد؛ هوای تو سرشار از عطر 

جوانی است. فردا از آن توست؛ چشم هایت را رو به روشنی بگشا 
انگشت تو توان گشودن هر پنجره  را دارد. روزها را به سرانگشت 
پرسش گری هایت ورق خواهی زد  و خواهی  کاوید در پرتو 
چراغ دانش، و البته انتهای جاده جز سر بلندی کشورت 

نیست؛ پس باشكوه و بلند گام بر دار.

سالمت روان يعني حال خوب فكر خوب رفتار خوب 
شت روان گرامي باد             هفته بهدا


