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مقدمه
هطبلجبت تحصیلیِ سًذگی داًطگبّی اغلت ثزای داًطجَیبى طبقت فزسبست .داًطجَیبى هوکي است دضَاریْبیی را
ثزای حصَل استبًذارّبی تحصیلی ثزای دستیبثی ثِ هذرک تجزثِ کٌٌذ .ػولکزد تحصیلی ضؼیف هوکي است ثِ ػَاهلی هثل
ثی تَجْی (غفلت) داًطجَیبى در قجَل هسئَلیت تکبلیف تحصیلی ضبى ،هْبرتْبی تحصیلی ًبکبفی ،دغذغِ ّبی
ضخصیّ/یجبًی ٍ غیزُ ًسجت دادُ ضَد .داًطجَیبى اغلت هیتَاًٌذ ثب راٌّوبی ٍ تزغیت ٍ تطَیقِ اًذک تغییز جْت دادُ ٍ
ػولکزد هَفقیت آهیشی را آغبس کٌٌذ.
طزح "خذاقَت"ثِ داًطجَیبى در هَسن اهتحبًبت یک طزح هختصزِسبختبریبفتِ ثزای ثْجَد کبرآهذی تحصیلی است.
ٍاضح است کِ یکی اس دغذغِ ّبی هْن داًطجَیبى ًشدیک ضذى ثِ تبریخ اهتحبًبت ٍ چگًَگی تٌظین سهبى هطبلؼِ درٍس ثِ
ػقت افتبدُ است؛ ثِ خصَظ کِ ثیطتز داًطجَیبى ػبدت دارًذ درسّب را ثز رٍی ّن اًجبضتِ کٌٌذ ٍ ّوِ هطبلت را در ضت
اهتحبى یبد ةگیزًذ  .هذیزیت سهبى یک هْبرت ضزٍری ثزای داًطجَیبى است کِ کوک هَثزی در کبّص استزس سهبى
ثزگشاری اهتحبًبت را دارد  .اس آًجبیی کِ در فصل اهتحبًبت ثسیبری اس داًطجَیبى دچبر سزدرگوی ضذُ ٍ اس هْبرتْبی السم
جْت اًتخبة اّذاف ،هذیزیت سهبى ٍ هقبثلِ ثب اّوبل کبری ،اضطزاة اهتحبى ٍ راّجزدّبی صحیح هطبلؼِ ثزخَردار ًیستٌذ،
آگبُ سبسی داًطجَیبى در خصَظ هذیزیت سهبى ٍ ًحَُ پبسخگَیی ثِ سَاالت اهتحبًی هیتَاًذ ثسیبر هفیذ ثبضذ.
ثذیي هٌظَر رٍاًطٌبسبى ٍ هطبٍراى هزاکش هطبٍرُ ٍ ًیش ّویبراى ثب حضَر در داًطکذّْب ،خَاثگبّْب ،هحل ّبی غذاخَری
ٍ سبیز هحلْبی تجوغ داًطجَیبى (تبکیذ :الجتِ ثِ جش کتبثخبًِ ّب) ثِ داًطجَیبى خذاقَت گفتِ ٍ ثِ گفت ٍ گَی کَتبُ ثب آًْب
پزداختِ ٍ حوبیت خَد را ثِ آًبى ثیبى هی کٌٌذّ .وچٌیي ثب تَسیغ ثزٍضَرّبی رٍش ّبی هطبلؼِ هَثز ٍ ً 20کتِ ًْبیی ضوي
هؼزفی هزکش هطبٍرُ جْت کوکْبی ثیطتز ،داًطجَیبى را اس ارائِ خذهبت تحصیلی ٍ ًکبت هْن جْت گذراًذى هَفق
اهتحبًبت آگبُ هیکٌٌذ.
در ّویي راستب پیطٌْبد هیطَد تب ثزًبهِ ّبیی در داًطگبّْبی سزاسز کطَر راُ اًذاسی ضَدّ .ذف کلی ثزًبهِ ایي است
کِ حوبیت رٍاًی – اجتوبػی را اس داًطجَیبى در هَسن اهتحبًبت ثِ ػول آٍرًذ تب داًطجَیبى ثب آهبدگی ثیطتزی ثب اهتحبًبت
رٍثزٍ ضذُ ،ثزای دریبفت کوک ثیطتز اقذام کٌٌذ ٍ اطالػبت ثیطتز ٍ ثْتزی در هَرد هْبرتْبی تحصیلی هبًٌذ رٍضْبی
هطبلؼِ ٍ ضیَّْبی کبّص اضطزاة اهتحبى  ...ثِ دست آٍرًذ.
اهداف ویژه برنامه:
 - 1آگبُ سبسی داًطجَیبى جْت چگًَگی آهبدُ سبسی خَد ثزای اهتحبًبت.
 - 2افشایص اطالػبت ٍ تَاًوٌذی داًطجَیبى جْت هذیزیت سهبى ٍ اًتخبة راّکبرّبی ثْیٌِ ثزای هقبثلِ ثب اّوبل کبری.
 - 3تطَیق داًطجَیبى جْت تؼییي اّذاف ٍ ثِ کبرگیزی رٍضْبی هطبلؼِ صحیح جْت ثْجَد ػولکزد در اهتحبًبت
جامعه هدف:
توبهی داًطجَیبى داًطگبُ جبهؼِ ّذف ایي ثزًبهِ هیجبضٌذ.

زمان:
اجزای ایي ثزًبهِ هؼطَف ثِ ایبم اهتحبًبت هیجبضذ .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي تبریخ هصبدف ثب ایبم آهبدگی ثزای اهتحبًبت پبیبى تزم
داًطجَیبى هیجبضذ،پیطٌْبد هیطَد توبهی هزاکش ٍ ضؼجِ ّبی هزثَطِ در اجزای ایي طزح ضزایط خبظ خَد را در ًظز گزفتِ ٍ ثب تَجِ
ثِ آى سبسگبری ٍ اًؼطبف السم را در تحقق اّذاف ایي طزح ثِ گًَْبی ثِ ػول آٍرًذ کِ ػالٍُ ثز داضتي اثتکبر ٍ ًَآٍری ،اّذاف کلی ٍ
جشئی اضبرُ ضذُ در ایي راٌّوب هحقق گزدد.
مجري:
هزکش هطبٍرُ داًطگبُ ثب پطتیجبًی هؼبًٍت داًطجَیی ٍ ّوکبری هستقین کبًَى داًطجَیی ّویبراى
محورها و محتواي پیشنهادي براي طرح خدا قوت:
ثب تَجِ ثِ اّویت ایبم اهتحبًبت ٍ ّذف ًبهگذاری ایي طزح پیطٌْبد هیگزدد ،هحَرّب ٍ ػٌبٍیي سیز در ثزًبهْْب ٍ رٍیذادّبی پیطٌْبدی
هذًظز قزار گیزد:
 .1آگبُ سبسی داًطجَیبى در خصَظ کست هْبرت ّبی تحصیلی ٍ ًقص آًْب در ثْجَد ػولکزد تحصیلی
 .2حسبس سبسی جبهؼِ داًطگبّی ًسجت ثِ فزاّن سبختي ضزایط السم در ایبم اهتحبًبت ثزای داًطجَیبى
محتواي پیشنهادي به مناسبت طرح خدا قوت عبارتند از:
ثِ هٌظَر اطالع رسبًی ٍ کوک ثِ داًطجَیبى هیتَاى اس هحتَاّبیی کِ در قبلت ثزٍضَردر ایي سهیٌِ ثب هَضَػبت سیز تْیِ گزدد،
استفبدُ کزد:
ّ .1ذف گشیٌی
 .2هذیزیت سهبى ٍ پیطگیزی اس اّوبل کبری
 .3هذیزیت استزس
 .4خَد گَیی هثجت
 .5رٍش هطبلؼِ صحیح
 .6چگًَگی هقبثلِ ثب اضطزاة اهتحبى
 .7چگًَگی پبسخ ثِ اهتحبًبت تطزیحی ٍ تستی
 .8رػبیت ًکبت ضزٍری قجل اس اهتحبى ،حیي اهتحبى ٍ ثؼذ اس اهتحبى
نکات پیشنهادي جهت اجراي هر چه مفیدتر طرح:
 اجزای طزح ثب کبرضٌبسبى هزاکش هطبٍرُ ثبضذ ٍ اس ّویبراى ثزای کبرّبی تکویلی کوک گزفتِ ضَد.
 جلت هطبرکت داًطجَیبى داٍطلتّ ،ویبراى ٍ ثزگشاری فؼبلیتْبی اثتکبری ٍ خالقبًِ اس طزیق درگیز کزدى آًبى در طزح خذا
قَت

 آگبّسبسی داًطجَیبى در خصَظ هحتَاّبی طزح خذا قَت در قبلت تَسیغ ثزٍضَر.
 هؼزفی هزکش هطبٍرُ ٍ ضیَّْبی دریبفت خذهبت هطبٍرُ تحصیلی
 حضَر کبرضٌبسبى (ٍ در صَرت لشٍم ّویبراى) در خَاثگبّْب ٍ سبیز هحلْبی تجوغ داًطجَیبى (ثجشکتبثخبًِ ٍ سبلي ّبی
هطبلؼِ) جْت خذا قَت ثِ داًطجَیبى ٍ تَسیغ ثزضَرّب
 ثزگشاری کبرگبّْبی آهَسضی هْبرتْبی تحصیلی ثب هَضَػبت آضٌبیی ثب هذیزیت سهبى ،کبّص اضطزاة اهتحبى ٍ...
 استفبدُ اس فضبّبی تجلیغبتی ٍ رسبًْبی هحیطی ٍ هجبسی ،اس جولِ سبیت ،تلگزام ،هطجَػبتً ،طزیبت داًطجَیی ثب ّذف افشایص
اطالع رسبًی ٍ آگبُ سبسی ٍ پیطگیزی اس اضطزاة اهتحبى.
 افشایص خذهبت هطبٍرُ حضَری ٍ در صَرت اهکبى ارائِ خذهبت هطبٍرُ تلفٌی.
 پخص تزاکتْب یب ثزضَرّب درداًطکذّْب ثب ّذف آگبّسبسی داًطجَیبى ٍ تطَیق آًبى ثزای خَدگَیی هثجت در هَسن اهتحبًبت

شیوه اجراي طرح
ًَ .1ع هطبٍرُ ثِ صَرت هطبٍرّی ایستبدُ ٍ کَتبُ هذت ثبضذ.
 .2سهبى هطبٍرُ حذاکثز  5دقیقِ ثبضذ.
 .3هطبٍراى ٍ ّویبراى هطبٍر پزٍتکل هطبٍرُ کَتبُ هذت را رػبیت کٌٌذ :ثذیي هؼٌب کِ یک دقیقِ آغبسیي را ثِ هقذهِ
اختصبظ دٌّذ ٍ در دٍ دقیقِ ثؼذی ثِ ًکبت کلیذی اضبرُ ضَدٍ در یک دقیقِ آخز ثِ جوغ ثٌذی ثپزداسًذ.
 .4هطبٍراى ٍ ّویبراى ٌّگبم هزاجؼِ ثِ هحلْبی تجوغ داًطجَیی ،تٌقالت سبلن اس جولِ هغشّب را ثِ ّوزاُ ثزضَرّب ثِ
داًطجَیبى تقذین کٌٌذ.
 .5هطبٍراى ٍ ّویبراى اس صحجت ّبی رسوی پزّیش کٌٌذ.
ّ .6ویبراى تالش کٌٌذ تب اس یک ًطبًِ هبًٌذ رٍثبى یب کبرت هخصَظ استفبدُ ًوبیٌذ.

ثب آرسٍی تَفیق

