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این توسل در تمام نذر ماستدر آب و خاك و بذر ماست         » فدك«تا 

در آیین ماستچارده آیینهپنج تن مثلِ ستون در دین ماست       

.درختان بزرگ از دانه هاي کوچک می رویند و مردان بزرگ در کالس هاي کوچک پرورش می یابند
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مقدمه

اي برخوردار است که این امر مهم سبب ایجاد در جامعه کنونی ما تحصیل و دانش از جایگاه اجتمایی و فرهنگی ویژه

دانـیم تمـامی   طـوري کـه مـی   همان. شوداو میيمقاصد از پیش تعیین شدهانگیزه و ترغیب فرد در رسیدن به اهداف و 

لذا خود را موظف دیدم تا جهت آرامش . شان استتحصیلی و موفقیت زندگی فرزندان،هاي والدین از آینده شغلیدغدغه

زنـی و تسـت ،درسـی آموزان، افزایش آگاهی از مسائل کنکور و دانشگاه، نحوه درسـت مطالعـه   ها و دانشخاطر خانواده

، امیدوارم بـا تـالش و اراده مسـتحکم    . جهت رسیدن به مقصود نهایی و موفّقیت تحصیلی ارائه نمایمغیره برنامه ریزي و 

.هاي دلسوزانه متخصصان آگاه به مسائل این امر مهم مقرر گرددو رهنمودارتباط مؤثر خانه و مدرسه 

:شوداشاره میذیالًک فرد بستگی به مواردي دارد که به برخی از مهمترین آنها بنابراین  عوامل موفّقیت تحصیلی ی

هاي تواند با کوشش، اراده و ایجاد انگیزه در خود و با هدف جدي، اجراي راهکارها و برنامهآموز؛ او میدانش- 1

هاي چشمگیري به موفقیتت مطالعه و تمرین و تکرار دروس در طول سال تحصیلی سمنسجم درسی، آگاهی از شیوه در

.دست یابد

هاي فوق والدین می توانند با ایجاد شرایط مطالعه در منزل یعنی اتاق مناسب، در صورت نیاز به کالس: خانواده-2

نظارت بر ،با مشاور و مدرسه، پیگیري موثر و مستمربرنامه، محیط آرام براي مطالعه، تغذیه مناسب و همچنین ارتباط

.داشته باشندآنهادر موفّقیت تحصیلی بسزاییبسیار نقش ... فرزندان وامور تحصیلی

هاي آموزشی، ديمدرسه و معلمان؛ رفتار صحیح و درك نوجوان و نیز استفاده معلّمان از روش تدریس مؤثر، سی- 3

مسؤلین مدرسه توسطهاي داخلی و امکان فضاي آموزشی مناسب و شاداب هاي علمی، برگزاري آزمونتحقیقات و گردش

.در این راه بردارندتريهاي مثمر ثمريگام

امیدوارم این فعالیت و برنامه تحصیلی بتواند رهنمود بسیار مطلوب و مؤثري در موفّقیت تحصیلی و آینده 

.آموزان ایجاد نمایددانش
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ریزينحوه برنامه

.گیرد، در پایان هر هفته بررسی و کنترل شودریزي باید روزانه و در آغاز روز انجام برنامه- 1

.مقدار زمان مطالعه دروس اختصاصی و عمومی باید بر اساس اهمیت آن تعیین شود-2

کند و میزان یادآموز به برنامه درسی عادت میاي داراي شدت و ضعف است ولی با گذشت زمان، دانشهر برنامه- 3

پردازي و مشکالت دوره نوجوانی باعث ی مانند؛ کسالت، خستگی، اضطراب و خیالگاهی عوامل. ابدیگیري آن افزایش می

.بر طرف خواهند شدو به مرور زمان شوند که این امر طبیعی است کاهش یادگیري می

. ضروري است که مرور هر درس هر هفته انجام گیرد و در اجراي برنامه درسی نباید تعطیل و تأخیري صورت گیرد- 4

ساعت و 4معموالً در روز غیر تعطیل حدود . نگین زمان مطالعه در روزهاي تعطیل و غیر تعطیل متفاوت استمیا-5

.شودمیپیشنهادساعت 7تعطیل 

آموز با عشق و عالقه به شود که دانشو این زمانی حاصل می. سرعت، دقت و تمرکز در مطالعه شرط موفّقیت است- 6

.احساس خوشایند و هدفمند به مطالعه بپردازدکتاب نگاه کند و با یک 

آموزي مطالب گذشته لذا اگر هر دانش. تمرین و تکرار و بازخورد شرط ماندگاري مطالب در حافظه دراز مدت است- 7

.گیردرا خوب بیاموزد مطالب جدید را بهتر یاد می

تلقین مثبت . (باشدین شرایط آرامش دهنده میترایجاد اعتماد بنفس و ارتباط با خدا و نیز با وضو بودن در سخت-8

.)شودو نظم و آراستگی موجب اعتماد بنفس می

بنابراین رفع خستگی و گرسنگی، . باشند بایستی از بین بروندعواملی که باعث از هم گسیختگی تمرکز می: تمرکز-9

نظم در اتاق مطالعه، تهیه میز و صندلی، تنظیم خواب، داشتن لباس راحتی، آماده کردن وسایل آموزشی براي مطالعه و 

ازافکار مزاحم، رفعپرهیزلوازم التحریر، تغذیه مناسب و مفید مانند، عسل طبیعی، مواد پروتئینی و نیز کنترل یا 

.شودموجب تمرکز در مطالعه و پیشرفت در یادگیري می... هاي احتمالی جسمانی و روحی وبیماري

اختالل در حافظه، یادگیري را دچار . شودداري و یادآوري و بازشناسی مطالب میموجب نگهحافظه : حافظه- 10

دروس يبندي شود و بهتر است که دروس عمومی در البالي مطالعهلذا مطالب باید درست دسته. کندمیمشکل 

. بیشتر استها برابر گنجایش آن از حافظه رایانه حافظه هر انسانی میلیون. اختصاصی قرار گیرد
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تواند مطالب سپرده شده به حافظه را در زمان کنکور به یاد بیاورد به شرط آنکه با تمرین و تکرار و مغز انسان می* 

.مرور، مطالب را در حافظه دراز مدت ذخیره کرده باشید

مطالعهصحیح روشفراگیري و 

؛مزیت مطالعه

توان این دو را الزم و ملزوم یکدیگر تا جایی که، می. یکدیگر دارندادگیري و مطالعه رابطه تنگاتنگ و مستقیم با ی

.ه باشیداي فعال و پویا داشتبراي این که میزان یادگیري افزایش یابد، قبل از هر چیز باید مطالعه. دانست

دوباره کتاب را ،مطالبتا براي مرور . اي فعال و پویا نوشتن نکات مهم در حین خواندن ضروري استبراي داشتن مطالعه* 

.ماییدهاي خود مطالب را مرور ننخوانده و در زمان کوتاه از روي یادداشت

، بخشی مهم و حساس از مطالعه است چون موفقیت شما را تا حدودي زیاد تضمین خواهدکرد و مدت برداريیادداشت

.هاي فراموشی استیکی از علتبرداري خواندن بدون یادداشت. دهدزمان الزم براي یادگیري را کاهش می

."وري بیشتر از مطالعهبکارگیري شرایط مطالعه یعنی بهره"و از موجبات کاهش اضطراب شرایط مطالعهایجاد * 

آموزد که قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار گیرید، در حین مطالعه چه شرایط مطالعه به شما می- 

:تر داشته باشیداي فعالاهداف مطالعاتی خود برسید و مطالعهمواردي را فراهم سازید و چگونه به

.خوبی داشتبا انگیزه و براي موفقیت در مطالعه باید شروع : آغاز درست. 1

.یکی از عوامل اصلی موفقیت، داشتن برنامه منظم و اجراي آن است: ریزيبرنامه. 2

.کندمیآرامش ضمیر ناخود آگاه را پویا و فعال : حفظ آرامش. 3

آیا زندگی را دوست دارید؟ پس وقت را تلف نکنید زیرا زندگی از ": گویدبنیامین فرانکلین می: استفاده از وقت. 4

".وقت تشکیل شده است

.عقل سالم در بدن سالم است: سالمتی و تندرستی. 5

.تغذیه نقش مهمی در سالمتی روح و جسم انسان دارد: تغذیه مناسب. 6

.دانندرا کلید عمر طوالنی و سالمتی ذهن و شادابی فرد میآن: ورزش. 7

.)کندساعت خواب شبانه کفایت می7معموال . (کندخواب کافی فراگیري و حافظه را تقویت می: خواب کافی. 8
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.مانداز راه درك مفاهیم و مطالب در حافظه بلند مدت باقی می: درك مطلب. 9

.حدودي طبیعی است و اگر این اضطراب باعث فراموشی شود، مشکل مهمی استاضطراب قبل و در حین امتحان تا* 

.هایتان را در طول سال تحصیلی مطالعه کنید تا مجبور به مطالعه همه مطالب در شب امتحان نشویددرس. 1

نقاط قوت و اي جهت ارزیابی خود و تعیین توجه به این نکته که هدف امتحان تنها نمره بیست نیست بلکه وسیله. 2

.باشداصالح ضعف خودتان می

.از درگیري لفظی با دیگران و یا اعضاء خانواده در ایام امتحان بپرهیزید. 3

.خودتان را با دیگران مقایسه نکنید و از رقابتهاي غیرمنطقی دوري کنید. 4

)ید و بدان پاسخ دهیدسوال در آور. (قبل از امتحان چند بار خودتان را به صورت آزمایشی ارزیابی کنید. 5

.زودتر از وقت تعیین شده در مکان امتحان حاضر شوید. 6

.تواند در کاهش اضطراب نقش داشته باشدیادآوري یک خاطره می. 7

.آییدبه محض گرفتن ورقه امتحانی به خود قوت قلب بدهید که از عهده امتحان دادن بر می. 8

.امتحان تقسیم کنید و سواالت را از ساده به دشوار پاسخ دهیدوقت امتحان را بین تمام سواالت . 9

.توان خود را  بر سر مسائل جزیی براي یادآوري مطلب خاصی هدر ندهید. 10

.اگر اضطراب در عملکردتان اختالل ایجاد کرده در فاصله امتحان با چند تنفس عمیق آرامش را به خود برگردانید. 11

.چیزهاي منفی تلف نکنیديتان را با نگرانی و فکر دربارهالت امتحان متمرکز کنید و انرژيروي سواتوجه خود را. 12

مطالب به فراگیرانيتوصیه علمی قبل از مطالعه

.   دقیقـه نیسـت  30تواننـد فکـر خـود را بـر روي موضـوعی متمرکـز کننـد بـیش از         حداکثر زمانی که افراد مـی . 1

ساعت پس از صرف غذا مطالعه نمایید چون 30/1و. هاي چرب و سنگین خودداري کنیدپیش از مطالعه از صرف غذا.2

شود تا به هضم و جذب غذا کمک کنـد لـذا   پس از صرف غذاي سنگین بیشتر جریان خون متوجه دستگاه گوارش می

.شودیابد و از قدرت تفکّر و تمرکز کاسته میرسانی به مغز کاهش میخون

30مطالعه یک درس از توالی مناسب برخوردار باشد ولی ما بین اتمام یک کتاب و آغاز مطالعه کتاب دیگر حداقل . 3

.اي یاد بگیریدضمناً مطالب را به صورت جمله. دقیقه استراحت نمایید
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ما ن شروع مطالعه را بهتر است ز. 5. در صورت داشتن امتحان یک درس از مطالعه دیگر دروس حدا کثر کم شود. 4

. شب انتخاب کنید30/11الی 30/2و عصرها 30/11الی 6ها از ساعت صبح

اي باشد که زمانی را در ایام هفته براي کمک به والدین در امور خانه، انجام وظایف عبادي و ریزي شما به گونهبرنامه. 6

. اختصاص دهید... مذهبی، تغذیه و نظافت شخصی، تماشاي تلویزیون، استراحت و

کند، آنها را بر روي کاغذ نوشته و به خود بگویید اگر هنگام مطالعه عوامل مزاحم ذهن شما را به خود مشغول می. 7

و اگر این عوامل شدت داشته باشد، بهتر است، مطالعه را قطع نموده و درباره . که بعد از مطالعه به آن رسیدگی خواهم کرد

.ییدمسئله مزاحم تفکر نما

دقیقه 10دقیقه مطالعه حدوداً 60تا 45در محیطی ساکت توأم با آرامش مطالعه کنید و توجه داشته باشید که هر . 8

.استراحت کنید

تقویت حافظه بلند مدت و تسریع  برمطالعه، خط کشی رنگی روي اصطالحات مهم کتاب درحینخط کشیدن، . 9

.بسیار مؤثر استشمایادگیري

در ایام امتحان از مهمانی رفتن، ارتباط غیر درسی با دوستانتان، بازي با رایانه و بحث و جدل با دیگران بطور جدي .10

. پرهیز نمایید

مطالعه درس (پس مطالعهو ) مطالعه درس جدید قبل از تدریس معلم(پیش مطالعهدر طول سال تحصیلی موضوع . 11

تا 30وار و حدوداً به مدت را به شکل منظم انجام دهید، که هر کدام از آنها به صورت روزنامه)  جدید بعد از تدریس معلم

. باشددقیقه می45

.سانتی متر باشد و بهتر است مطالعه کتاب درسی بر روي یک میز انجام گیرد30فاصله چشم ها تا کتاب حدود . 12

: وظایف والدین * 

فراهم آوردن امکانات الزم ازجمله ؛ دفترو کتاب هاي کمک آموزشی با نظـر معلمـین ،   ،وظایف والدین

نقاط قوت و ضعف فرزند جهت تدارك کالس هاي تقویتی ، اتاق مناسب مطالعه و کاهش سـرو  تشخیص

.غیرهن پاداش و صدا ، ساعات خواب منظم ، انتظار در حد توان فرزند ، عدم سرزنش و داد
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:شیوه درست مطالعه

. وار مرور کنیداي یک درس را به صورت کلی روزنامهمرور اجمالی؛ مطالب چند صفحه) الف

گیرد؛ صورت زیر انجام میدوخوانی؛ به دقیق) ب

.)کندتر میگویی را راحتخوب تحلیل کردن پرسش و فهمیدن منظور از سوال، پاسخ(درك سؤال - 1

.)  تجسم و فهم درس در ذهن و شرح مطالب و پاسخ آن به زبان خود(درك مطالب -2

.هاي یک سؤال و مطالب درس را از حفظ براي خودتان بازگو کنیداز برگفتن؛ پاسخ) ج

تا اید، تمرین و تکرار نمودههاي ناقص و یا نادرست دادهمرور و تجدید نظر کردن؛ به مطالب و سؤاالتی که پاسخ)  د

.خوب یاد بگیرید

برداري از مطالعه بایستی بالفاصله بعد از مطالعه درس بطور مجزا برداري و کلیدبرداري در مطالعه؛ یادداشتکلید) و

.    انجام بگیرد

است که فرد از لحاظ  فکري  ذهنی ، جسمی و  روحی موقعی، يزمان مطالعهبهترینالزم به یادآوري است که 

و در این زمان تمرکز و بازده ي مطالعاتی تان در باالترین حد خود ،براي مطالعه آمادگی و انگیزه ي کافی را داشته باشید

.)بپردازیدیادگیريشود در اول صبح یا غروب و در مکان آرام مانند کتابخانه به توصیه می. (خواهد بود

PQR5:روش مطالعه خالصه 

هم نهادن حروف اول که در واقع از کنارمی باشدPQR5ها ي مطالعاتی روشیکی از کارآمدترین سیستم

حین مطالعه و سه روش این روش شامل دو مرحله درهریک از مراحل قبل و.تشکیل شده استانگلیسی آنهاکلمات

).Question(گذاريسوال-Previewمطالعهپیش: مراحل قبل از مطالعه:می باشددر پس از مطالعه

).تجسم در مطالعه داشته باشیم(Recordنویسیخالصه- Readخواندن: مراحل حین مطالعه 

).Refresh(کردن مطالعهتازه- Reciteتفکرکردن- Reviewمراحل بعد از مطالعه مرورکردن
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:عوامل حواس پرتی و فراموشی در مطالعه

:روانی -بیماري هاي جسمی و روحی

بیماري میگرن و سردرد-

عفونت در گوش ومشکل معده در هضم غذا -

...مطالعه درحاالت اختالل خواب ، گرسنگی ، سیري زیاد و-

ري ، رفتار ناساز گارانه فرزنداناختالف شدید رفتاري والدین ، بحث و جدل و درگی(عدم امنیت روانی در خانواده -

...)و عدم آرامش وتوقع بیش از حد توان در کسب نمره ، تبعیض و سرزنش و 

-استرس -اختالل خواب (مشکالت شخصی دانش آموز)فضاي بسته ، سروصدا، نور نامناسب( اتاق نامناسب مطالعه 

.نداشتن هدف در زندگی و خیال پردازي وغیره

:اصول تست زنی

.بررسی اجمالی، زمان، سرعت و دقت: در هنگام تست زنی به سه اصل مهم توجه کنید

کنند همیشه از عدم هماهنگی در مدت زمان آزمون و تعداد هاي مختلف شرکت میآزمونآموزانی که در دانش

سؤاالت شکایت دارند، بعضی افراد مدت زیادي را صرف یک تست می نماید و در انتهاي زمان آزمون هنوز تعدادي از 

دهند حی خوانده و سریح جواب میگروهی نیز به خاطر ترس از کمبود وقت خیلی از سؤاالت را سط. اندسؤاالت را نخوانده

. شوندها دچار مشکل و ضرر میگیرند بلکه به دلیل نمره منفی بسیاري از آزمونو نه تنها نمره مثبت نمی

:پردازدمطالب زیر به بررسی موضوعات فوق می

توجه تعداد و نوع راهنمایی ها را به دقت خوانده و م. ها را به طور اجمالی بررسی کنیدبررسی اجمالی؛ سؤال- 1

. سؤاالت باشید و وقت را بر طبق ارزش آن زمانبندي کنید

گیرید با مدت زمان که براي زمان؛ بسیار مهم است مدت زمانی که براي پاسخگویی هر سؤال در نظر می-2

.پاسخگویی آن سؤال تعیین شده هماهنگ باشد

حضور ذهن ،تمرین کرده در پاسخگوییبا دقت تمرکز بیشتري دارند و مطالب را کهمعموالً کسانی. سرعت عمل؛- 3

.روندبهتري داشته و با سرعت عمل بیشتري پیش می
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. دقت بخوانیماي باید دقت کنیم خانه را به اشتباه پر نکنیم و سؤال و جواب را باهاي چهار گزینهدقت؛ در پاسخ به سؤال- 4

: کند و آنها عبارتند ازاي هست که داوطلب را دچار اشتباه میچهارگزینههاينکات ریزي درجواب

.توجه و دقت کافی داشته باشید...) مانند همیشه، هیچ وقت، نیست و(به عبارات و افعال منفی سؤاالت -

ها شباهت زیادي به هم دارند، پس توجه داشته باشید که هر چهار اي معموالً گزینههاي چهار گزینهدر آزمون-

.ترین را انتخاب کنیدها را حتماً بخوانید و با مقایسه آنها صحیحگزینه

وسواس به خرج ندهید تا جواب را تغییر يدر موقع حدس زدن معموالً  اولین حدس شما درست است بنابراین زیاد-

.مئن هستیددهید مگر در مواقعی که مط

درکنار آن عالمت . هاي پیچیده تلف نکنیدوقت خودتان را روي سؤال. هاي آسان را زودتر جواب دهیدسؤال-

. ها محدود شودهاي غلط را کنار بگذارید، تا تعداد پاسخو نیز پاسخ. بگذارید تا بعداً به آنها پاسخ دهید

شود شانس موفقیت فرد ل هایی که بطور تصادفی پاسخ داده میسؤا. ها جواب دهیدضرورتی ندارد که به همه سؤال-

.ها را مرور کنیددر نهایت پاسخ. کند زیرا هر پاسخ نادرست نمره منفی داردرا کمتر می

.اید، بار دیگر بررسی نموده تا اشکال آن برطرف شودکنید، اشتباه پاسخ دادههایی که احساس میسؤال-

.باشدها جواب درست نمیباشد معموالً آن گزینهمی» هرگز، همیشه، هیچ کدام«هاي هایی که کلمهدر گزینه-

.ها درست استباشد معموالً یکی از آندر سواالتی که داراي دو گزینه متناقض می-

.باشندهاي آن صحیح نمیدو گزینه مشابه در سوال آزمون اگر داراي معنی یکسان باشند، گزینه-

.بتوانید روش صحیح تست زدن را در خود تقویت کنیدبکارگیري نکات قید شده، امیدواریم با 

ضرورت اجراي روش تست زنی

خوانده) کلمه به کلمه(خواندن مطالب تستی متفاوت از مطالب تشریحی است، در یادگیري تستی مطالب با دقّت بیشتر 

.شودتر مطالعه و تمرین میسواالت تشریحی درس به صورت کلیها از هم تمیز داده شود ولی براي شود تا مشابهمی

:زنیهاي تستروش
)بپردازیدزنی بدون وجود وقت جهت آمادگی به تمرین تست(آموزشی -

)با تعیین وقت و تعداد سواالت مشخص به آن پاسخ دهید(نجشی  س-
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توصیه هاي مشاوره اي 

ازشروع امتحانکات قابل توجه قبل ن

آرامش و اعتماد به نفس و پشتکار و برنامه ریزي مهمترین عوامل موفقیـت در  , توجه داشته باشید توکل به خدا .1

.امتحان است

.سعی کنید هرگونه برداشت نا به جا از امتحانات و نـاراحتی و انزجـار و نفـرت از امتحـان دادن را از خـود دور کنیـد      . 2

شود کامال کنار بگذاریدزیرا توجه به سایر چیزهـا باعـث از   پرتی میتحان هر چیز را که باعث حواسروز هاي قبل از ام. 3

ــی  ــما م ــز ش ــتن تمرک ــین رف ــودب ــی  . ش ــود م ــه وج ــطراب ب ــود اض ــه خ ــود ب ــز روي درس خ ــاهش تمرک .آوردو ک

جیـد آرامـش را برایتـان بـه ارمغـان      آغاز کار مطالعه با یاد خدا و به جا آوردن نماز واجب و تالوت آیاتی از کالم اهللا م. 4

.می آورد

همواره سعی کنید امنیت و آرامش را در خانه فراهم کنید و براي مطالعه یک مکـان آرام و بـی سروصـدا را مـد نظـر     .5

.قرار دهید

.را از خود دور نمایید... تلویزیون ودر اتاقی که مطالعه می کنید عوامل مزاحم از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، .6

تنها وسایلی را که واقعا مورد نیازتان می باشد . حتما وسایل و مکان مطالعه را قبل از مطالعه، مرتب و منظم نمایید. 7

.تان قرار دهیدمقابل

.در خود تمرکز ایجاد نمایید و تمام حواس خود را در جهت مطالعه قرار دهید. 8

.مطالعه خود را به جاي معلم قرار دهید و سواالت امتحانی را طرح نماییدهنگام.9

.سواالتی را که قبال معلم از شما امتحان گرفته یا در اختیارتان قرار داده است مجددا مرور کنید. 10

.یادآوري کنیدداًمعلم در زمان تدریس یا پرسشهاي او را مجدهايتاکید. 11

آشنا سبک طرح سئواالتسئواالت امتحان سال هاي قبل را تهیه کنید و به بررسی آنها بپردازید تا با نحوه ونمونه .12

.شوید

و اشتباهات قبلی خود را بررسی کنید تا اشتباهات نماییدبراي امتحانات پایان ترم، سؤاالت امتحانات کالسی را دوره . 13

.گذشته را تکرار نکنید
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از دوستان و همکالسی ها آنسی خود را یادداشت کنید و در روزهاي باقیمانده تا امتحانات و در فواصلاشکاالت در. 14

.و این کار را تا حد اکثر شب قبل از امتحان انجام دهید. و اعضاي خانواده و در صورت دسترسی از معلم بپرسید

.مک بزرگی به یادگیري بهتر دروس خواهد داشتمطالعه عمیق و دقیق درسی و ایجاد ارتباط ذهنی بین مطالب ک. 15

.خالصه کردن و بازنویسی مطالب می تواند کمک بزرگی در هنگام مرور و یادآوري مطالب بنماید.16

به گونه اي تنظیم کنید که در شب امتحان استراحت به میزان الزم وجود را در ایام امتحانات خود را برنامه مطالعه . 17

.داشته باشد

.وقت خود را به گونه اي تنظیم کنید که به اندازه کافی فرصت مطالعه همه دروس را داشته باشید. 18

.پس از تالش خود در درس خواندن و فهمیدن مطالب خود را تمجید و تشویق کنید. 19

.دهندانرژي مثبت میبه شما روحیه یا به قولیوقت خود را با افرادي بگذرانید که از آرامش خوبی برخوردارند و. 20

اصوال هر وقت فکري منفی به سراغ شما آمد فورا همان فکر را به شکل مثبت تغییر دهید و با صداي بلند براي خود . 21

اند و به آن مسلط هستند اما من هنوز با ها یک دور کامل درس را خواندههمه بچه: مثال ممکن است فکرکنید. تکرار کنید

تان آمد بالفاصله به خود تلقین کنید که توانسته اید با مطالعه کافی و اگر چنین فکري به سراغ. زنمکتاب سر و کله می

ام و اکثر مواقع هم نمره خوبی هایی دادهمن قبال هم چنین امتحان":مفید، نمرات بهتري بگیرید و با صدایی رسا بگویید

".امگرفته

العه کرده و با تمام توان از فرصت بهره بگیرید و بدانید از دست دادن چنین به دقت درسی را که امتحان دارید مط. 22

.ایام مهمی جبران ناپذیر نخواهد بود

برنامه مطالعه خود را طوري تنظیم کنید که بعد از حداقل یک بار مطالعه دقیق و عمقی مطالب، حداقل یک بار . 23

.مطالب امتحانی خود را مرور کنید

.ل از امتحان حتما مثل شرایط امتحان و با زمان بندي مشابه از خود امتحان بگیریدروزهاي قب. 24

و   قبل از دوره کردن هر مطلب جدید نفس عمیق بکشید و سعی کنید ذهن خود را از هر فکر دیگري پاك کنید. 25

امتحان احساس آرامش عمیقی به شما شود قبل از این کار باعث می. زمانی را براي قدم زدن در هواي آزاد در نظر بگیرید

.دست دهد

.برنامه امتحانات را در محل مناسب به نحوي که در معرض دید باشد نصب نمایید. 26
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.بهتراست شب قبل از امتحان دوش بگیرید. 27

یابید سعی مطابق معمول هر شب استراحت کنید تا روز بعد با شادابی و نشاط بیشتري در جلسه امتحان حضور .28

.کنید شام را مختصر و سبک میل کنید

.ماده سازیدآقبل از رفتن به بستر وسایل الزم و ضروري براي امتحان فردا را . 29

دیدن یا شنیدن بیش از ،پر سر و صدا ،حضور در مکان هاي شلوغ ،از مشاجرات خانوادگی و رفت و آمد هاي فراوان. 30

پرتی می گردند پرهیز کنیدتشویش خاطر و حواس،حد برنامه هاي تلویزیونی و سایر عواملی که موجب اتالف وقت 

.وردن نماز نخوابید و به مرور کتاب درسی و فرمولهاي آن بپردازیدآپس از بیداري و به جاي .31

32 .بدون تغذیه مناسب مغز شما براي انجام فعالیتهاي الزم دچار .کنیدا صبحانه مناسب و یا ناهار مختصر صرفحتم

.مشکل خواهد شد

سعی کنید زودتر از معمول روزانه از خانه خارج شوید تا مسائلی مانند ترافیک باعث ایجاد نگرانی و تشویش از دیر . 33

.رسیدن به جلسه نگردد

.و با گامهاي آهسته به محل برگزاري امتحان برویدبا گامهاي آهسته و بدون تعجیل به مدرسه آمده . 34

،و مطمئن شوید وسایل مورد نیاز مثل مداد، خودکار. ي امتحان حاضر شویدبا آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه. 35

با این کار همه چیز در دسترس شما خواهد بود و ضمن آرامش نیازي . ماشین حساب، لغت نامه و ساعت را به همراه دارید 

.به قرض گرفتن وسایل دیگران پیدا نخواهید کرد

همواره این جمالت را در ذهن خود . مثبت اندیشی کنید. با اطمینان خاطر و آرامش کامل در امتحان شرکت کنید. 36

هر گاه . نگرانی را از خود دور کنید". من براي امتحان کامال آماده ام و به خوبی از عهده آن برمی آیم": تکرار کنید

.احساس نگرانی کردید، چند نفس عمیق بکشید تا آرام شوید

د که نگرانی بهتر است بدانی. شوره و امتحان صحبت نکنیدقبل از امتحان با دوستانتان راجع به اضطراب و دل. 37

.چون یک بیماري مسري قابل سرایت به دیگران استهم

نیمکتی را انتخاب کنید . اگر حق انتخاب دارید، مکان مناسبی را براي نشستن انتخاب کنید. آرام ولی هوشیار باشید. 38

.به پشتی نیمکت تکیه دهید و راحت باشید. که بر روي آن فضاي کافی براي کار داشته باشید
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افرادي که کارهاي خود را منظم تر برنامه ریزي می کنند و به . آرامش داشتن در روز امتحان فوق العاده اهمیت دارد.39

.انجام می رسانند کمتر در شرایط تنش امتحان قرار می گیرند

زیرا می تواند از مرور مطالب درسی در ساعات قبل از امتحان با دوستان و همکالسی هایتان جدا خودداري کنید .40

بنابراین طوري برنامه ریزي کنید که فعالیتهاي درسی راکه قرار بوده با همراهی . زمینه ساز اضطراب در شما باشد 

.دوستان خود انجام دهید در روزهاي قبل انجام داده باشید

اشت و تنها خواهد توانست بررسی واطالع از میزان یادگیري و تالش دیگران کمکی به یادگیري بهتر شما نخواهد د. 41

.تان را افزایش دهد بنابر این بر کنجکاوي خود غلبه کنیدبانگرانی و اضطر

نکات قابل توجه هنگام برگزاري امتحان

.با آمادگی کامل و به موقع در سر جلسه امتحان حاضر شوید. 42

.تقر شویدآرام ولی هشیار باشید و در سر جاي خود با آرامش و گامهاي آهسته مس.43

.اگر امتحان در کالس خودتان برگزار می شود سعی کنید در جاي همیشگی خود در کالس بنشینید. 44

یاد خداوند ". یاد خداوند و کمک گرفتن از او و تالوت آیاتی چند از قران کریم میتواند آرامش را به شما هدیه دهد . 45

."آرام بخش دلهاست

کردن به دیگر دانش آموزان و نحوه عملکرد آنان می تواند موجب اضطراب زیادي در توجه داشته باشید نگاه . 46

بنابراین تمام توجه خود را بر روي ورقه امتحانی ...  نویسند یامانند دیدن دانش آموزي که تند تند می. حین امتحان شود

.تان متمرکز نمایید تا آرامش بیشتري داشته باشید

هاي وقفه آزمون استفاده کنید؛ براي چند دقیقه دچار آشفتگی و اضطراب شدید از تکنیکاگر در جلسه امتحان . 47

:امتحان را رها کنید و کارهاي زیر را انجام دهید

.پا را کف زمین گذاشته و ستون فقرات خود را کامال عمودي و صاف نگه دارید: تحرك جسمانی و کشش عضالنی-

.ت در دهان بگذاریدیک ماده قندي مانند خرما یا شکال-

.بار تکرار کنید3نفس عمیق بکشید، چند ثانیه نگه دارید و بعد به طور کامل آرام بیرون دهید و تا -

.در نوشتن پاسخ ها با دقت عمل کنید و خود را به جاي معلمی قرار دهید که می خواهد برگه امتحانی را صحیح کند.48
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.اریددرا با آرامش بران چند لحظه مکث کرده و آنبراي برداشتن برگه امتح. 49

.و زمان را تنظیم کنیدوقت را در نظر بگیریدماًحت. 50

. از وقت خود را براي این کار صرف کنید%10حدوداً. در ابتدا نگاهی گذرا به سؤاالت بیندازید. 51

سؤاالت را که در حالی. بندي کنیدکلمات کلیدي  در سؤاالت را مشخص کنید و براي پاسخ دادن به سؤاالت زمان. 52

.نمائیدها یادداشت رسد را در کنار آنمیبه نظر مفید تان ذهندرخوانید، نکاتی که می

ها که سؤاالت ساده تر پاسخ دهید و بعد به آنابتدا به . گویی به سؤاالت از یک برنامه منظم پیروي کنیدبراي پاسخ. 53

تري ها وقت بیشجواب دادن به آن. مشکل تر هستند:سپس به ترتیب به سواالتی پاسخ دهید که. تري دارندنمره بیش

ن دانید، هرگز روي سوال ترمز نکنید که موجب هدر رفتاگر پاسخ سوالی را نمی. تري دارندنمره کمو در ادامه گیردمی

.شودوقت می

:در امتحانات تستی براي انتخاب پاسخ درست دقت کنید. 54

.دانید اشتباه است، کنار بگذاریدهایی را که میابتدا پاسخ-

.هاي باقی مانده، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید و یا حدس بزنیدي منفی ندارد، از بین پاسخاگر تست نمره-

.و شما دلیل خاصی براي انتخاب پاسخ خود ندارید، حدس نزنیداگر امتحان نمره منفی دارد -

پس پاسخ خود را تغییر ندهید، مگر اینکه . کنید، پاسخ صحیح استشک نکنید، معموال اولین گزینه اي که انتخاب می-

.ي قطعی رسیده باشیدبه نتیجهواقعاً

:فکر کنیددر امتحانات تشریحی، قبل از پاسخ دادن به سؤاالت خوب .55

.رسد، در چرك نویس یادداشت کنیدابتدا نکات مهمی را که راجع به سؤاالت به دهنتان می-

.این نکات را به ترتیب شماره گذاري کنید-

.نویس کنیدها را تنظیم کرده و پاكسپس آن-

.در پاسخ به سؤاالت تشریحی، به اصل موضوع بپردازید و حاشیه نروید. 56

.اول موضوع اصلی را بیان کنیديدر جمله-

.مقدمه اي براي آن بنویسید-

.تري شرح دهیدسپس موضوع را با جزئیات بیش-
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هاي اضافی از توضیحات غیر ضروري و مثال. به سؤال توجه کنید و فقط به آنچه از شما خواسته شده پاسخ دهید-

.بپرهیزید

.در انتها تمام سؤاالت را مرور کنید-

.شوید که به تمام سؤاالت پاسخ داده ایدمطمئن-

.                                    را تصحیح کنید... ها را یک بار دیگر بخوانید و در صورت لزوم جمله بندي، امالي کلمات و پاسخ. 57

.بدانید که همیشه یک پاسخ ضعیف و ناقص بهتر از هیچ است.58

سم کنید ها را با دقت رشکل. با خودکار آبی پاسخ داده و حتما خوش خط و مرتب بنویسید سعی نمایید به سئواالت. 59

.ر استدر تصحیح برگه شما موثّت ببرد و قطعاًاز خواندن آن لذّ، کننده ورقه شماکه تصحیح

.الت فکر نماییدسعی کنید عجله اي براي تحویل دادن ورق نداشته باشید و تا انجا که می توانید درباره سوار. 60

نکات قابل توجه پس از امتحان

اکنون امتحان به پایان رسیده است و شما تمام تالشتان را انجام داده اید پس به خدا توکل کنید و امیدوار باشید و . 61

.تمام نیروي خود را بر امتحان بعد متمرکز نمایید

بینانه به ارزیابی آن بپردازید و قبل از همه بدانید دنیا به در صورت عدم دستیابی به انتظارات خود سعی کنید واقع . 62

اخر نرسیده است اگر کمی بهتر بیاندیشید متوجه خواهید شد که همه چیز در این امتحان خالصه نشده است باید از این 

.امتحان براي موفقیت در امتحانات دیگر درس بیاموزید

به نقاط ضعف خود پی برده و در ...)سخت بودن سواالت و کم بودن وقت و(قبل از انداختن تقصیر به گردن دیگران . 63

.صدد رفع مشکالت برایید و در پی برنامه ریزي صحیح و عملی براي دیگر امتحانات باشید

نقش خانواده در کاهش اضطراب امتحان

مقدار زیاد آن مانع پیشرفت بوده و حتی توانایی براي پیشبرد زندگی طبیعی است ولی » اضطراب«میزان کمی از 

ها، عرق کردن لرزش، عرق کردن دست: هاي جسمانی اضطراب عبارتند ازنشانه. گیردانجام کار را از فرد مضطرب می

افزایش ضربان قلب، کوتاهی تنفس، تنش عضالت، سرخ شدن یا گیج شدن، از دست دادن رشته افکار، ناراحتی .بدن

. باشدداي لرزان از جمله آن میگوارشی، ص
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.هاي عاطفی و مشاجره باشدمحیط خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن باید دور از تنش- 1

.هاي خانوادگی تعطیل یا محدود گرددسعی شود در ایام امتحانات، رفت و آمد و مهمانی-2

.نمائیدآموز فراهم محیط فیزیکی آرام و بی سر و صدا براي مطالعه دانش- 3

.آموز را حذف یا کاهش دهیدوظایف خانوادگی محوله به دانش- 4

لذا در این زمینه  اقدام . آموز نیاز به حمایت عاطفی و اطمینان بخشی بیشتري دارنددر هنگام امتحانات، دانش-5

.مؤثّر داشته باشید

.دهاي تلویزیونی خانواده تا حد امکان کاهش یابساعات تماشاي برنامه- 6

.ها خودداري نمائیداز ایجاد ترس و دلهره بی جا در بچه- 7

.از توقّعات بی جا و فشار بیش از حد براي مطالعه پرهیز نمائید-8

در صورتی که فرزندتان از موفّقیت در یکی از امتحانات رضایت خاطر داشت، مورد حمایت قرار گیرد و از سرزنش -9

.نمودن او دوري کنید

آموز اجازه استراحت و تفریح الزم آموز در اتاق براي مطالعه کردن خودداري شود و به دانشبس کردن دانشاز ح- 10

.نیز داده شود

.تغذیه دانش آموز مناسب و مقوي باشد-11

ارات تواند در ایجاد اضطراب و شدت آن مؤثّر باشد، پس انتظانتظارات باال و بیش از حد توانایی از فرزندان، می-12

.مذکور را تعدیل نمائید

گرایی بیش از حد والدین و وسواس شدید خانواده نسبت به نمرات باال باعث ایجاد اضطراب در فرزندان کمال-13

.خواهد شد

. از مقایسه فرزندان با یکدیگر و با دیگران بپرهیزید-14

هاي مطلوب آنان را تشویق به ارائه پاداش و تقویتآموز در آنها ایجاد انگیزه نموده و بابخشی به دانشضمن اطمینان

.مطالعه نمائید



20

علل حواس پرتی و ضعف در یادگیري

. عدم تعیین جدي هدف آینده شغلی ، میل و عالقه ي شما را نسبت به مطالعه کاهش می دهد: نداشتن هدف)1

انتخاب یک رشته به عنوان شغل مانند . پس سعی کنید یک هدف قابل دسترس و واضح براي خود انتخاب کنید

.زندگی در آینده

یکی از راه هاي رسیدن به هدف فکر کردن به .انگیزه سوخت شما براي رسیدن به هدف است:فقدان انگیزه الزم) 2

.هدف و مزایاي رسیدن به هدف است

.می شویددچار مشکل.اگر شما نتوانید مطالب را به صورت اصولی به حافظه بسپارید: صحیح نامطالعه به شیوه )3

:نداشتن معلومات پایه براي یادگیري )4

این امر به خصوص در . ( براي یادگرفتن مطالب جدید ، باید بتوانید آن اطالعات را با آموخته هاي قبلی پیوند بزنید

.بیشتر حائز اهمیت است) مورد دروس ریاضی ، فیزیک ، شیمی و زیست شناسی 

مشکالتی همچون، عدم اعتماد به نفس، گوشه گیري، اضطراب، عدم میل و:مشکالت روحی و عاطفیوجود ) 5

رغبت به انجام کارها و ترس از شکست، از جمله مهمترین عوامل مؤثر در کاهش و افت یادگیري و بازده ي داوطلب 

.می باشد

:یريعوامل افزایش تمرکز در یادگ

.میز مطالعه ي خود را شروع کنیدبالفاصله پس از نشستن بر پشت. 1

هیچ گاه در مکان . مکان مناسب براي مطالعه داشته  و سعی کنید از میز و صندلی مناسب استفاده کنید. 2

.مطالعه ي خود، کار دیگري انجام ندهید

ناسب سرعت باال در مطالعه باعث افزایش تمرکز در شما خواهد شد؛ سعی کنید در حد توان خود، با سرعت م. 3

.مطالعه کنید

.عالقه نسبت به مطلب مورد مطالعه، به تمرکز شما کمک خواهد کرد؛ پس سعی کنید با عالقه مطالعه کنید. 4

از جمله بهم زدن (بلند خوانی یک عادت بد و متأسفانه رایج در بین داوطلبان است که آسیب هاي آن . 5

.سعی کنید این عادت را کنار بگذارید. ، بیشتر از فواید آن می باشد)تمرکز
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در زمان فراموش نکنید که . استراحت و فاصله بین یادگیري نیز از جمله عوامل مؤثر بر افزایش تمرکز است. 6

ضمنا تغذیه مناسب، از اصول افزایش . فعاالیت و خستگی زیاد، تمرکز شما به شکل چشمگیري کاهش خواهد یافت

تمرکز می باشد

نور، دما و هواي اتاق خود را نیز . اتاق مطالعه ي خود را تمیز و مرتب نگاه داشته و عاري از تصاویر باشد. 8

. مطبوع نگاه دارید

او ، زیرا ضمن از بین بردن تمرکز داوطلب، باعث خواب آلودگیناصحیح می باشدت درازکش مطالعه به صور. 9

.شودمی 

توصیه می شود به صورت رسمی و پشت میز مطالعه در حالی که همه چیز مرتب و منظم است، درست مثل . 10

.مدیري که می خواهد پشت میزش مشغول به کار شود مطالعه را به طور جدي شروع کنید

: ها استفاده کنیداز این تکنیکجهت دوري از حواس پرتی بهتر است براي شروع تمرینات * 

اگر متوجه تغییرات کمی شدید، تمرینات خود را . روز به طور صحیح به کار ببندید3ها را حد اقل به مدت این تکنیک

. ادامه دهید، چون در تمرکز حواس شما مؤثر خواهد بود

شود و ذهنتان سرگردان است، مرتب به خودتان ؛ هنگامی که حواستان پرت می"را جمع کنحواست "تکنیک - 1

.شود که توجه شما به موضوع مورد نظرتان جلب شوداین روش کم کم سبب می. "حواست را جمع کن"هشدار دهید که 

د، تاریخ، ساعت صرف غذا و براي مثال، هنگامی که در کالس هستید و ذهن شما را کنفرانس کالسی، تکالیفی که داری

.      حواست را جمع کن و به کنفرانس توجه کن":یا هر چیز دیگري پر کرده، به خودتان بگویید

هایی است که پایه و اساس تمرکز است و از حواس پرتی این روش یکی دیگر از تکنیک:روش عنکبوتی. 2

خورد و عنکبوت نسبت به جنبش تار،از خود واکنش نشان ن میاگر تار عنکبوتی را تحریک کنید، تار تکا. جلوگیري کنید

داده و می خواهد علت حرکت را بیابد، ولی وقتی چندین بار این عمل را تکرار کنید، خواهید دید که عنکبوت، دیگر 

.اي به دام او نیامده استشود که حشرهدهد و متوجه میالعملی از خود نشان نمینسبت به حرکت تار هیچ عکس

وقتی کسی داخل اتاق . این روش را یاد گرفته و ذهن خود را پرورش دهید و در برابر حواس پرتی تسلیم نشوید

شما باید تمرکزتان را براي هدفی. نباید اجازه دهید که حواستان پرت شود،خورددر به هم میصداي شود یا وقتی می
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فرانس کالسی اجازه دهید که دیگران جلوي شما حرکت کنند و سرفه کنند، مثالّ در یک کن.حفظ کنیدکه در ذهن دارید

به آنها نگاه کنید فقط بین خودتان و کنفرانس، تونل ارتباطی ویژه اي ایجاد کنید و بگذارید دیگران از این اینکهبدون

هایی تش نگاه کنید و از حرفکنید، حواستان فقط به او باشد و به صورو یا وقتی با کسی صحبت می. شندباتونل خارج

زند یادداشت  بردارید، میکه

فرصتی براي رفع افکار مزاحم. 3

مسائلی که به ذهن شما خطور می کنند و تمرکزتان را به هم ياي را به فکر کردن دربارهدر طول روز، زمان ویژه

درصد از افکار مزاحم را در طول 35اند اند، توانستهکسانی که از این روش استفاده کرده . زنند، اختصاص دهیدمی

.این تغییر بزرگی است. چهار هفته در خود کاهش دهند

عوض کردن موضوع. 4

توانید شما هم می. کنندآموزان به وسیله تغییر دادن موضوع مطالعه، به تمرکزشان کمک میبسیاري از دانش

.هایی که باید مطالعه نمایید، آنها را منظم کنیدعوض کردن عنوان درسموضوعات متفاوتی را در نظر گرفته و با

:بهبود رفتار یادگیريو موانع انگیزه خالصه 

بی ارزش خواندن مدرسه )  جنگرش هاي والدین)بافسردگی و فشارزندگی) الف

.موفّق می شوم-تالش می کنم   -می کنم    عالقهاحساس نیاز و -:   خویشتن پنداري مثبت

.موفق نمی شوم- براي آن تالش نمی کنم-راغب نیستم -نمی کنماحساس نیاز -: منفیخویشتن پنداري

).موفق نمی شوم- یاد نمی گیرم - تالش نمی کنم - نمی توانم بخوانم-:به عبارتی(

در دانش آموزانیادگیريچگونگی افزایش انگیزه *

. حاالت درونی فرد است موجب تداوم رفتارش تا رسیدن به هدف می شود : انگیزه

)که احتیاج به دیگران است ... پول و نمره و( بیرونیانگیزه به دو نوع ؛

) رضایت خاطر و احساس خوب از درس خواندن یا هر چیزي می شود( درونی

.بنابراین آنچه بیشتر موجب رفتار خود جوش می شود همان انگیزه درونی است 

.مانند راه رفتن ویا تالش براي خواندن.کودکان ازهمان ابتداي تولد بطور طبیعی داراي انگیزه یادگیري هستند
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نوجوانانچگونگی افزایش انگیزه تحصیلی و اعتمادسازي در 

و محبت آمیز بین فرزندان و والدینبرقراي رابطه صمیمانه-1

.فرزندان می شودمهم دانستن مدرسه ازنظر والدین باعث تقویت تحصیلی -2

. مهیا نمودن شرایط خوب مطالعه که کمک یارمهم معلم می باشید- 3

)وضع کنیدمتقابلقانون.( آموزش مسئولیت پذیري درفرزندان توسط والدین- 4

.درنظر بگیریم فرزندانفرزندي ؛ زمانی را صرف اوقات خوش و گفتگو جدي با -براي یک رابطه خوب والدین -5

یت برایشان بوجود آید تا قّفرصت موفّکه را شناسایی کرده نوجوان مانموارد جذاب و مورد عالقه و نیز استعداد 

.تشویق شوند براي یادگیري چیز هاي تازه تر

ي و جالبنیز درباره شغل آینده اش بطورجدهاي جذاب مدرسه با فرزندان خود صحبت کنید وراجع به فعالیت

.نمائیدگفتگو 

.ق شدن او خواهد شدوي براي موفّباعث انگیزه قّ،ازاي تالش سخت فرزندتانین درسباشید تشویق و تحمطمئن* 

ویید که تو باعث غرور و گافی است به فرزند خود ببخاطر داشته باشید پاداش همیشه پول و امتیاز ویژه نیست ، ک

. افتخار ما هستی، در اینجا تالش مضاعف را خواهی دید 

یعنی طی یک جلسه خانوادگی فرزند . یک برنامه روزانه و مکان مناسب براي انجام تکالیف درسی ترتیب دهید* 

. دهد یف مدرسه خود را انجاملاانتظار می رود که تکاز او، چه موقع از روزبداندشما بهتر است 

با معلم فرزند خود همکاري و ارتباط مستمر داشته باشید وهیچوقت بی احترامی و بدگویی نکیند ، تا بهانه اي براي * 

.فراز از مطالعه برایشان مهیا نشود
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محترم براي مشاورهآموز وخانوادهثبت مراجعه دانشفرم 
..................تعداد اعضاي خانواده .......... ..........نام پدر .....................کالس /پایه........... ............................آموز نام و نام خانوادگی دانش

کد مشاوره اي .............................  ....درمیزان تحصیل و شغل پ..................................میزان تحصیل و شغل مادر......................تلفن ضروري 
شماره 
جلسه

روز و تاریخ 
جلسه

حاضر اعضاء 
در جلسه

/ مسئله 
موضوع جلسه

/ نظرات مشاور 
نام و امضاء مشاور

مالحظات

: به سؤاالت زیر منطقی پاسخ دهیددر صورت تمایل لطفاً جهت کمک و راهنمایی به شما، 
کنید؟هایی احساس مشکل میچه درس یا درسدر-1
اي با مشاور گفتگو کنید؟دوست دارید درچه زمینه-2
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نشانی موفقیت

، عملکل، بلوار آرامش، خیابان آزادگی، میدان بزرگراه تو"

."واحد پشتکار و پالك بیستمجتمع نشاط، 


