
معاونت دانشجویی
دانشجوییمشاوره ی درمان و مرکز بھداشت، 

کلینیک روان شناسی و مشاوره

1397اردیبھشت ماه 



مشاورهوشناسیروانکلینیک



مشاورهوشناسیروانکلینیکخدمات
مشاورپیام

آموزندهوکوتاهنوشتارھاییارائھ

درمانیوایمشاورهتربیتی،جلساتبرگزاری

خوابگاھھاساکندانشجویانباارتباطبرقراری

پاسخوپرسشجلساتبرگزاری

علمیاردوھایدردانشجویانباھمراھی

آموزشیکارگاھھایبرگزاری

ارجاعسیستماندازیراه

شناسیروانخودیارییکتابخانھاندازیراه

مشاورهوشناسیروانکلینیکتستمرکزاندازیراه



زندگیخواب و اھمیت آن در 

،یعصبسیستمکارآوریحفظونورون ھاترمیم،بدنایمنیسیستمتقویت.نیستپوشیدهبرکسیانسانسالمتیحفظدرخواباھمیت
.استوابستھخوابمیزانوکیفیتبھبدنھایارگانتمامکلیطوربھوقلب،مغزعملکرد،حافظھویادگیریساماندھی

ازسالمتیحوزهدرخواببھداشتبنابراین،یابدمیرابازسازیوترمیمفرصتبدنکھدھدمیرخزمانیتنھاواقعیخواب
.استبرخوردارباالییاھمیت

ازخاستنبرسخت،فردتمرکزویادگیریتوانکاھش،جملھازمی کندواردفردبھراناپذیریجبرانصدماتبی خوابیوخوابیکم
سیستمردعملککاھشدرنھایتوپذیریحساسیتافزایش،رفتاریبد،بی حوصلگیوخستگیاحساس،روزطیدرزدنچرت،خواب
.می شودفرددربیماریافزایشاحتمالوبدنایمنی

روشبھنیازبنابراینھستند؛خواباختاللدرگیرنوعیبھجھانجمعیتازدرصد۴۵حدود،خوابجھانیانجمنگزارشاساسبر
.شودمیاحساسشدتبھمشکلاینحلوپیشگیریبرایھایی



خوابمورددرواقعیتچند
کندمیمختلرایادگیریسیستمناکافیخواب.

استخوابیکممضراتازیکیافسردگی.

شودمیقلبنامنظمضربانوخونفشارافزایشسببخواباختالل.

دھدمیافزایشبرابرچھاررامغزیی سکتھو،برابردوراقلبیھایبیماریبھابتالاحتمالخوابیکم.

ھستندخوابیکممضراتاز،۲نوعدیابتوچاقی.

پیری زود رس استعلتمھمترینناکافیخوابوخواباختالل.

شودمیزودرسمرگسببناکافیخواب.

فواید خواب استاز قبلیھایسلولاحیایوعصبیھایسلولتعدادافزایش.

دارداسامبیماریدرماندرمھمینقشکافیخواب.

شودمیحافظھتقویتباعثکافیخواب.

استپیریدرحافظھتقویتعاملمھمترین،میانسالیوجوانیدوراندرکیفیتباخواب.

استافراداختالفومشاجرهکاھش عاملمھمترینکافیخواب.



)1(خوبخوابیکبرایسادهینکتھچند

.در طول روز نخوابیدترجیحاً .1
.دقیقھ بخوابید45، حداکثر و فراھم شدن امکانصورت نیاز بھ خواب نیمروزیدر . 2
.بعدازظھر می باشد3بعدازظھر تا 1زمان برای استراحت نیمروزی ساعت بھترین . 3
.ساعت قبل از خواب از خوردن نوشیدنی ھای کافئین دار خوداری کنید6/شش. 4
.ساعت پیش از خواب شام بخورید4/چھار. 5
.دیدن فیلم ھا و ویدئو کلیپ ھای ترسناک، ھیجانی و عاطفی پیش از خواب خودداری کنیداز . 6
.شنیدن موسیقی ھای احساسی و ھیجانی پیش از خواب پرھیز کنیداز . 7
.دقیقھ پیش از خواب با آب ولرم دوش بگیرید30/صورت امکان سیدر . 8



)2(خوبخوابیکبرایسادهینکتھچند

.زمانی کھ کامالً خستھ و آماده ی خواب ھستید بھ رختخواب بروید. 11

.قبل از رفتن بھ رختخواب یک لیوان شیر بخورید. 12

.پیش از خواب موبایل خود را در وضعیت شب قرار دھید. 13

.باشدتاریکوآرامبایدخوابتاناتاق. 14

.در رختخواب از انجام اموری چون حضور در دنیای مجازی جداً پرھیز نمائید. 15

.اگر خوابتان نمی برد، از رختخواب بیرون بیائید و بھ انجام اموری کھ دوست دارید، بپردازید. 16

.بدون توجھ بھ ساعتی کھ خوابیدید ، صبح ھا  در یک ساعت معین بیدار شوید. 17

.ندھیدادامھراخوابتانھرگزو «دیگریدقیقھ 5فقط»نگوییدوجھھیچبھ،شدیدبیدارخوابازصبحوقتی. 18

.شویدبلندخودجایازآنکردنخاموشبرایشویدمجبورتادھیدقرارخوددسترسازدورتررایا موبایل ساعت .19

.ودشفعالسریع تراستحساسنوربھکھبدنتانبیولوژیکساعتتاکنیدروشنرااتاقچراغفوراً ،بیداریازپس .20



خوبریزیبرنامھیکھایویژگی



خوبریزیبرنامھیکھایویژگی

ازوشویدمیعصبیوکالفھ!رسیدنمیبدھیدانجامبایدیاوبدھیدانجامداریددوستکھکارھاییبھ!آیدمیکموقتخدایھمیشھ
راهنھاتبگویمباید،ھستیدچارهراهدنبالبھاگروایدشدهخستھوضعیتاینازاگر!میکندپرراوجودتانتمامناامیدی،اینکھبدترھمھ

.استروزانھریزیبرنامھشمابرایچاره

“ .استکردهریزیبرنامھشکستبرای،نکندریزیبرنامھپیروزیبھرسیدنبرایکھھرکسی "

:می گویندومی کنندگلھ،خودیبرنامھدرموفقیتعدمازافرادبرخی،می آیدمیانبھریزیبرنامھازسخنوقتی ،کردیمریزیبرنامھ»
،ریزیبرنامھدربایدھمیشھ:شدیادآورافرادگونھاینبھباید«نرسیدیمخودھدفبھونشدحاصلمانتحصیلوکاردرپیشرفتیولی

.دانستمفیدایبرنامھرابرنامھایننمی توانگرنھو،کرداجتناباموریازورعایترااصولی



خوبریزیبرنامھیکعناصر
ھدفتعیین

اولویترعایت

پایداریونظم

برنامھ ھایادداشت

وقتھایدھندهھدرشناخت

ثمربیبحث ھایوجر (الف

ھااتاقیھمباھودهیبھایکشمکش (ب

ھم خوابگاھی ھاصدایوسر (پ

ناخواندهمھمان ھای (ت

حضور طوالنی در دنیای مجازی (ث

تلویزیونتماشای زیاد (ج



خوبریزیبرنامھیکھایویژگی

باشدشدهانجامشخصاً ریزیبرنامھ.

باشدساده.

 باشدگرایانھواقع.

باشدپذیرانعطاف.

باشدھمراهتنبیھوتشویقبا.

باشدداشتھرا ارزیابیامکان.

باشدشدهمنظورکمیّتکناردرکیفیتبھتوجھ.

لحاظ شده باشدمنتظرهغیرکارھایبینیپیش.



خوبریزیبرنامھیکراھبردینکات

.کنیدتھیھبرنامھھاآنیھمھبرایودھیدقرارنظرمدراخودزندگیامورتمام،ریزیبرنامھدر.1

.باشدشماروحیاتوحالباناسبتمبایدبرنامھ.2

.باشیدنداشتھحدازبیشانتظارخوداز.3

.کنیداعتمادخودھایتواناییبھ.4

.نباشدمتراکموفشردهاندازهازبیشھایتانبرنامھ.5

.نکنیدطراحیپروازانھبلندوبینانھخوشرابرنامھ.6

.باشیدمقید،شدهطراحییبرنامھبھ.7

.دھیدافزایشآنراکمکموکنیدشروعروزدرکمساعاتاز.8

.کنیداستراحتدقیقھ10،خواندندرسساعتیکھرازاءبھ.9

.باشیدجدیبرنامھیزنندهبرھمومخلعواملبرابردر.10



روش ھای صحیح مطالعھ



مطالعھروش ھای صحیح 
:گویندمیدانشجویانكھایمشنیدهبارھا

میخوانم،ھرچقدر((،))نیستگفتنقابلكھامشدهخستھكتاباینازآنقدر((،))ندارمراكتاباینخواندنیحوصلھوحالدیگر((
واقعاسدریادگیریبرایآیاچیست؟مشكلراستیبھ.))نگرفتمیادبازھمولیكردم،تكراروخواندمبار10((،))گیریممییادكمتر
طمئناً م؟گرفتیادتاكردتكراررادرسباردھھابایدآیاوكرد؟مرورسرھمپشتراخوددروسبایدآیاخواند؟راكتاببار10باید
.استفرساطاقتوسختكاریمطالعھباشد،چنیناگر

ھممدرسھدرمتاسفانھودانندنمیرامطالعھصحیحروشفراگیران،ازگروهاینكھاستاینواقعیت.استدیگرچیزیواقعیتاما
تاند،داریكدیگربامستقیموتنگاتنگایرابطھمطالعھ،ویادگیری.آموزندنمیخواندندرسچگونھھایروشبھراجعچیزی
فعالایالعھمطچیزھرازقبلبایدیابد،افزایشیادگیریمیزاناینكھبرای.دانستیكدیگرملزوموالزمرادواینتوانمیكھجایی

.داشتپویاو

زمان مطالعھ را كاھش میدھد، میزان یادگیری را افزایش میدھد، مدت : ی صحیح مطالعھ ، چھار مزیت عمده را بھ دنبال داردشیوه 
.نگھداری مطالب در حافظھ را طوالنی تر می كند و بخاطر سپاری اطالعات را آسانتر می سازد



شیوه ھای گوناگون مطالعھ

نوشتنباھمراهخواندن-1

مھمنكاتزیركشیدنخطباھمراهخواندن-2

نویسیخواندن ھمراه با حاشیھ -3

نویسیخواندن ھمراه با خالصھ -4

برداریكلیدباھمراهخواندن-5

مغزخواندن ھمراه با خالقیت و طرح شبكھ ای -6



)پس ختام(روش بھسازی حافظھ 

خوانیپیشیمرحلھ

کردنسؤالیمرحلھ

خواندنیمرحلھ

تفکریمرحلھ

گفتنحفظازیمرحلھ

کردنمروریمرحلھ



مطالعھشرایط 
مناسبمحیطکردنفراھم.1

مطالعھھایمحیطدرتنوعایجاد.2

جزءبھکلازمطالعھ.3

پیوستھاماکوتاهزمانیفاصلھ ھایدرمطالعھ.4

متعدددرسیمنابعوجزوه ھادرشدنغرقازپرھیز.5

فلشکارت ھایازاستفاده.6

گروھییمطالعھدرشرکت.7

آزمایشیامتحاناجرای.8

خودروحیوجسمیویژگی ھایشناسایی.9

خودسالمتبھبخشیدناھمیت.10

مناسبیتغذیھداشتن.11

کافیخوابازبرخورداری.12



مطالعھتکنیک ھای 
کتابھمراهیاداشت»طرح»
کھراکارھاییوسوالھا،تمرینھاوبچسبانیدخودکتابیصفحھاولیندرراوآنکردهسانتیمترآماده13*9دابعابھسفیدکاغذیبرگھیک،طرحایندر

.نکنیدفراموشتا،بنویسیدآندردھیدانجامبایدکتابآنیادگیریبرای

کنگوشوبگو»روش»
.کنیدگوش،ایدکردهضبطکھراآنچھ،آنازپسوکنیدضبط،فھمیدیدکھراآنچھسپس،خوانیدبراکتابیامطالبازصفحھچند،روشایندر

برکنازونبین»روش»
چشمھایسپس.کنیدنگاهخوبآنبھدقیقھدوتایکمدتبھونوشتھایبرگھدرکنیدبرازخواھیدمیکھراعبارتییامھمنکتھآنابتدا،روشایندر

.بنویسیدھوارویآنراومدادخودکاربدونخالیدستھایباوبستھراخود

بدهجوابوکنسؤال»روش»
«مخصوصھایفیش»کوچکھایودربرگھآوریددروجوابسوالصورتبھایدکردهبردارینتوکردهخالصھکھرامطالبی،روشایندر

.دھیدقرارخوددیدمعرضدرراوآنھاکردهیاداشت

العمرمادامیادگیریوفکریاداره»روش»
دروکنیدنصبگیرهبھ،داریدحضورآنجادرکمیلحظاتحتیکھمکانھاییدرراخودشدهخالصھنکاتیاکتابھایازصفحھبعضیتوانیدمیشما

بگیریدیادوکردهرامرورآنھا،ھستیدآنجادرکھکوتاھیمدت



تشکربا 

اداریخدماتوقضاییعلومدانشگاه
دانشجوییمعاونت

مرکز بھداشت، درمان و مشاوره ی دانشجویی
مشاورهوشناسیروانکلینیک

علیرضا توّسلی
و روان درمانگرروان شناس
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