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سبک زندگی کنکوری
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مسابقه کنکور 

ویدن هر روز صبح در افریقا وقتی خورشید طلوع می کند، یک غزال شروع به د
.  ته نشودمی کند و می داند که سرعتش باید از یک شیر بیشتر باشد تا کش

ویدن هر روز صبح در افریقا وقتی خورشید طلوع می کند، یک شیرشروع به د
نگی می کند و می داند که سرعتش باید از یک غزال بیشتر باشد تا از گرس

.  نمیرد
مهم نیست غزال هستی یا شیر»

با طلوع باید زندگی را آغاز کنی  »
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مدرس کارگاهمعرفی 
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اسی ارشدفارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی و کارشن
دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی
 سال تدریس در دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و  ۱۰بیش از

دکتری
تدریس در دوره های حرفه ای مدیران سازمانها
 اثر۱۰تالیف یا ترجمه بیش از
مشاور سازمانها در امور برنامه ریزی و مدیریتی
 برنده لوح زرین جشنواره ملی کارفرینی



به سر رود خروشان حیات
آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز

«بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز»
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4

ریزی و تالش بدون برنامه
ریزی بدون کنترل برنامه

.محکوم به شکست است



ذهنیبرنامه ریزی : قانون اول
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 قراره قبول شی؟کجا
چه رتبه ای الزم داری؟
چه درصدهایی الزم داری؟
؟...برای این قبولی، چه قدر باید درس بخونی، چه منابعی و

-کردهروز دقایقی به مرور انگیزه خود و موفقیتهایی که تاکنون کسبهر 
.  ذهن خود را پر کنید از تصورات مثبت. اید اختصاص دهید



درخت جادويي

اسـتراحتقدریآنسایهدرکهگرفتتصمیمورسیددرختیبه،آمدمیدورراهیازکهخستهمسافری
برآوردهگذردمیدلشبرکهچهآنتوانستمیکهدرختی،بودجـادوییدرختآنکهاینازغافـلکند

درنـرمیخوابتختاگـرشدمیخوبچهکهکردفکرخودشبانشستسختزمینرویمسافروقتی.سازد
دارپدیـکنـارشدربودکردهراآرزویـشکهتختیفـوراً.بیارامدآنرویقـدریتـوانستمیاووبودجاآن

.شـد
هدیدآسیبورنجورپاهایوبودجااینجوانیكکاشگفتخودشباوکشیددرازتخترویتعجببامرد
.دادانجامبـرایشنحـوبهتـرینبهخواسـتمیکهچهآنوشـدظاهـرجـوانیناگهـان.دادمیمالـشمـرا

.داشتملذیـذیغذایکاش.هستمگـرسـنهچقدر:گفتخودبامسافر
شیدنووخوردخوشحالیبامـردپس.شدآشـکاربرابرشدردلپذیـرورنگارنگغذاهایازمملومیـزیسپس.

.دندشسنگینبودخوردهکهغذاییوخستگیخاطـربههایشپلـكورفتگیجسـرشکمی،طعامازبعـد
ابکردمیفکـرعجیبروزآنانگیـزشـگفتهایاتفـاقبهکهحالـیدروکردرهـاتختآنرویراخودش
اووشـدظاهـرببـریناگهانوچه؟بگـذردجااینازگرسنهببریكاگرولی.خوابممیقدری:گفتخودش

.دریدرا
حواسـمانبایدولی.ماستجانبازهاییسفارشمنتظرکهداریمجادوییدرختیخوددروندرماازیكهر

وادازدیباکهاستممکنو.بخشدمیتحققنیزراهانگرانیو،هاترس،منفیافکاردرختاینچون،باشد
.هاستنگرانیوهاترسعملکردروشاین.برودبینازحتیوشدهدارخدشهوزخمی،افکارنوعاینهجوم

 مراقب آن چه که به آن می اندیشید باشید

www.estedadtahsili.ir

6



قورباغه در نوك برج

دهای کوچیک تصمیم گرفتند که با هم مسابقه دو بدهنروزی از روزها گروهی از قورباغه .
سابقه و جمعیت زیادی برای دیدن م. هدف مسابقه رسیدن به نوك یک برج خیلی بلند بود

باور راستش، کسی توی جمعیت. تشویق قورباغه ها جمع شده بودند و مسابقه شروع شد
ستید جمله تونشما می. نداشت که قورباغه های به این کوچیکی بتوانند به نوك برج برسند

ی اونها هیچ وقت به نوك برج نم»، «!!اوه، عجب کار مشکلی»: هایی مثل اینها را بشنوید
«!برج خیلی بلنده. هیچ شانسی برای موفقیتشون نیست»یا « .رسند

ت داشتند های کوچیک یکی یکی شروع به افتادن کردند، بجز بعضی که هنوز با حرارقورباغه
«  !شههیچ کس موفق نمی! خیلی مشکله»: دادجمعیت هنوز ادامه می. رفتندباال و باالتر می

ه ولی فقط یکی ب. شدند و از ادامه دادن منصرفها خسته میو تعداد بیشتری از قورباغه
بقیه از باالخره! خواست منصرف بشهاین یکی نمی. رفتن ادامه داد؛ باال، باال و باز هم باالتر

ای بود اغهباال رفتن منصرف شدند به جز اون قورباغه کوچولو که بعد از تالش زیاد تنها قورب
و انجام  خواستند بدانند او چگونه این کار رها مشتاقانه میبقیه قورباغه! که به نوك رسید

داده؟
 اونا ازش پرسیدند که چطور قدرت رسیدن به نوك برج و موفق شدن رو پیدا کرده؟ و

!مشخص شد که برنده مسابقه کر بوده

www.estedadtahsili.irوکیلیمحمد :مدرس
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تحلیل موقعیت: قانون دوم
(SWOTماتریس)

محمد وکیلی: اصول بازاریابی
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تمرکز :قانون سوم

ددهد کنار بگذاریدر طول این چند ماه هر عاملی که تمرکز شما را کاهش می  .
با خود . ای شودبه هیچ عنوان نگذارید ذهن تان مشغول موضوعات حاشیه

.بگویید بعد از آزمون فرصت کافی دارم تا به آن موضوع فکر کنم

اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نورالفهم وافتح  : دعای مطالعه
علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن رحمتک

www.estedadtahsili.irوکیلیمحمد :مدرس
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داستان تمرکز

کمانگیر پیر و عاقلی در مرغزاری در حال آموزش تیراندازی به دو جنگجوی
در آن سوی مرغزار نشانه ی کوچکی که از درختی آویزان شده بود به چشم . بودجوان

آن را در کمانش می گذارد . جنگجوی اولی تیری را از ترکش بیرون می کشد. می خورد
. و نشانه می رود

. کماندار پیر از او می خواهد آنچه را می بیند شرح دهد
نت کما»: کمانگیر پیر می گوید« .شاخه های درختان و هدف را. درختان را. ابرها را. آسمان را می بینم»: می گوید

«.را بگذار زمین تو آماده نیستی
«.آنچه را می بینی شرح بده»: کمانگیر پیر می گوید.جنگجوی دومی پا پیش می گذارد 

«.فقط هدف را می بینم»: جنگجو می گوید
«.تیر بر نشان می نشیند. پس تیرت را بینداز»: پیرمرد فرمان می دهد

ان بر طبق  موقعی که تنها هدف را می بینید نشانه گیریتان درست خواهد بود و تیرت. عالی بود»: پیرمرد می گوید
«.میلتان به پرواز در خواهد آمد

ن در اما مهارتی است که کسب آن امکانپذیر است و ارزش آ.تمرکز افکار بر روی هدف به سادگی حاصل نمیشود
.  زندگی همچون تیراندازی بسیار زیاد است

بر اهداف خود متمرکز شوید.

www.estedadtahsili.irوکیلیمحمد :مدرس
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.خود را مدیریت کنید: قانون چهارم

دسته بندی داوطلبان
عوامل موثر در قبولی. 1 :
برنامه. ریزی دقیق2
منابع مناسب3.
مطالعه کافی4.
کیفیت مطالعه5.
انگیزش 6.
خالقیت7.

11
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اعتماد به نفس: قانون پنجم

بهترین مشاور، خودتون هستید.
 (آموزشگاه، مشاور، و)عدم تکیه بیش از حد به ابزار...
 عدم اطمینان مطلق به مشاوران و...
به روش خودتون برنامه ریزی کنید و موفق شوید.

12
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خالقیت: قانون ششم 

های ابتکاری باشیدبه دنبال راه.
رابطه قانون پارکینسون با خالقیت
چند مثال خالقیت:
حفظ لغات. 1

دفتر ویژه. 2

13
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تاثیر گروه دوستان: هفتمقانون 
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 برخالف موج شنا کردن، ویژگی رهبران اثربخش
 کردن شخص محرك و رقیبپیدا
 دروسمطالعه گروهی در برخی
 از افراد منفعل و منفی باففرار



شخصی و مدیریت زمانوری بهره : قانون هشتم
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ریشه های ضعف بهره وری و مدیریت زمان 
نداشتن چشم انداز. 1

نداشتن . برنامه2

کمال گرایی. 3

ترس از موفقیت . (نفساعتماد به فقدان )4

ترس از شکست. 5

خاطرات منفی گذشته. 6

مهارت کم. 7



مدیریت زمان: قانون نهم
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اولویت دادن به کارهای اصلی، قورت دادن قورباغه. (اصل پارتو)ها 1

برای فعالیتهای متفرقه، زمان آزادی را در نظر بگیرید و همه کارهایی. که 2
.  زند، به این زمان انتقال دهیدزمان درس خواندن، تمرکز شما را به هم می

.کارهای مشابه را در یک زمان انجام دهید
برای کارهای مهم فواصل زمانی بی. ان  جایی خود را پنه. وقفه معین کنید3

.وقفه به کار بپردازیدکنید تا بتوانید بی
اگر نتوانستید، جدول زمان بندی خود را حفظ کنید، اولویتها را برر. سی 4

.کنید
موقع درس خواندن، تلفن همراه، تلویزیون و سایر عوامل بر همزننده ت. مرکز 5

.را حذف کنید
موقع درس خواندن، برگه ای داشته باشید، تا هر آنچه ذهن شما را درگی. ر  6

.کند یادداشت کنید تا در زمان آزاد به آنها رسیدگی کنیدمی



مدیریت زمانتکنیکهای
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زمانبندی منعطف داشته باشید. نشده درصدی از وقت خود را برای رخدادهای پیش بینی. 7
.در نظر بگیرید

از افراد بخواهید فقط در زمان آزادتان، با شما تماس بگیرند و. 8...

مکان درس خواندن خود را تمیز نگه دارید. .این مکان را برای خود جذاب کنید. 9
کارها را یکی یکی انجام دهید. .همزمان به چند کار نپردازید. 01
فشرده کردن کارها. 11:
استفاده ... در صورت امکان به جای مراجعه حضوری، از تماس تلفنی، آژانس، پیک و•

.کنید
.کارها را تفویض کنید•
.تعامالت اجتماعی را به حداقل برسانید•

کارهای متفرقه را حتی. .االمکان تا بعد از کنکور به تعویق بیندازید11

.  در پایان هر روز، میزان وقت هدر رفته و عوامل آن را مکتوب کنید12.

تشویق و تنبیه . (ایجاد انگیزه)31

استفاده حداکثری از زمانهای مرده. 41



تکنیکهای مدیریت زمان
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ایستگاه صلواتی. 51

خطای . زمانادراکی خوشبینی، تخمین غیر واقعی 61

فرصت های جبران. 71

قانون جمع بندی. 81



برنامه ريزی کنکور کارشناسي ارشد و دکتری

به سر رود خروشان حیات
آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز

«بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز»
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ریزی و تالش بدون برنامه
ریزی بدون کنترل برنامه

.محکوم به شکست است



کل نگری: اصل اول

کجا قبول شوم؟ با چه رتبه ای؟. 1

ایجاد، حفظ و ارتقاء انگیزه. 2

منابع. 3

روش مطالعه هر درس. 4

محل مطالعه. 5

زمان مطالعه. 6

ترتیب و توالی مطالعه. 7

پیش بینی عدم اجرا. 8

www.estedadtahsili.irوکیلیمحمد :مدرس
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عملیاتی کردن برنامه  : اصل دوم

ویژگیهای یك برنامه عملیاتی دقیق  :
برنامه هفته به هفته از االن داشته باشید  .
دفتر مخصوص برنامه ریزی داشته باشید.
 زی برنامه ری)سیستم کنترل و به روز رسانی داشته باشید

(غلتان
برنامه، همراه دوم شما تا کنکور
تا آزمون ارتشی زندگی کنید.

21
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ريزی آزمون برنامهگام 9

:تدوین بیانیه چشم انداز و تعهدات-1
کجا می خواهی قبول شوی؟

برای رسیدن به این هدف، چه تعهداتی را می پذیری؟

کارتون این باشه که دفترچه پارسال رو بذاریداولین : تذکر مهم
.  ایدجلوتون و فکر کنید در جلسه آزمون شرکت کرده

توجه به روند تغییرات آزمون

22
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. زمان موجود را تا آزمون را مطابق جدول زیر به سه فاز تقسیم کنید-2

بندیزمانبرنامهمرحله

مادگیآکالسهایدرشرکتومنابعتفصیلیمطالعهاولفاز

کلیدینکاتمروروزدنتستدومفاز

کلیدینکاتحفظونهائیمرورسومفاز

23
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ريزی آزمون برنامهگام دوم 



تعیین منابع مطالعه هر درس -3
 اولویت بندیضرورت  :
 بندی انواع سواالتبودجهتوجه به
ان بندی شده به چه میزان زمتخمین بزنید مطالعه هر یک از منابع اولویت

.احتیاج دارد
4 خوبویژگی اصلی یك منبع
به روز باشه . (نه اینکه فقط سواالت سال آخر رو داشته باشه)1
مولف، مدرس با تجربه باشه. 2.
نوع کاربرد آن معلوم باشه. کتاب یادگیری، کتاب تسلط: 3
اطمینان از درستی پاسخ سواالت و نیز قابل فهم بودن آن. 4

24
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ريزی آزمون برنامهگام سوم 



اصول مهم در زمان برنامه ریزی

  قانون واقع نگری
د و لذا کشکنیم طول میبینی میتجربه نشان داده همواره کارها بیش از آنچه پیش

، فاز اول را بدین منظور سعی کنید. بینی کنیدالزم است این وضعیت را از االن پیش
کنید  یفراموش نکنید وقت بسیار سریعتر از آنچه تصور م. زودتر از موعد تمام کنید

.گذردمی
قانون پارتو در کنکور

نتیجه قطعی دارد در % 2۰گیرد اما وقت می% 8۰فاز اول حدود 2۰-8۰طبق قانون 
پس طوری . دهدنتیجه می% 8۰گیرد اما وقت می%  2۰حالیکه فاز دوم و سوم 

.  شتبندی خواهید داریزی کنید که مطمئن باشید فرصت کافی برای جمعبرنامه
هفته بیشتر فرصت  2اگر فقط ": گویندبسیاری از داوطلبان در زمان آزمون می

الیکه  چون در ح. این دوستان واقعاً حق دارند. "گرفتمداشتم، خیلی بهتر نتیجه می
. اند، اما ساختمانشان هیچ نمایی نداردریزی خوبی انجام دادهپی

 پارکینسونقانون

25
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تعیین الگوی برنامه هفتگی-4
ز به ج)محاسبه کنید در طول هفته چقدر وقت مفید برای مطالعه دروس دارید 

ا  در این صورت کل وقت موجود خود ر(. کنیدزمانی که در کالسها شرکت می
.توانید برآورد کنیددر هر فاز می

چه منابعی را می توانید مطالعه  3حال می توانید مشخص کنید که تا پایان فاز 
.کنید

ایجاد تعادل بین زمان الزم و زمان موجود -5
منابع کنید آنقدر وقتتان محدود است که حتی مطالعهدر صورتی که احساس می

اصلی هم غیر ممکن است، الزم است با حذف برخی فعالیتهای روزمره، وقت
مانده تا کنکور، خوابآزاد خود را افزایش دهید و یا برای حدود چند ماه باقی

...خود را به حداقل ممکن برسانید و یا 

26
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ريزی آزمون برنامه۵و ۴گام 



الگوی برنامه هفتگی
27

www.estedadtahsili.ir وکیلیمحمد :مدرس

نوع فعالیت   هفته روز 

شنبه  

یکشنبه 

دوشنبه  

سه شنبه  

چهارشنبه  

ه  پنج شنب

جمعه  



ه هفتگی بر برنام. اکنون می توانید برای هر هفته برنامه مطالعاتی تنظیم کنید-6
اساس تعداد ساعتی که باید در طول هفته برای مطالعه هر درس اختصاص

عه  دهید و نیز تعداد صفحاتی که باید از هر یک از منابع در طول هفته مطال
ه دانید که در پایان هر هفتلذا تا این مرحله شما می.  کرد شکل می گیرد

. چقدر از برنامه تان پیش خواهد رفت
اید با توجه به اینکه در گام قبل مشخص شد که در هر هفته چه منابعی را ب-7

ون  مطالعه کنیم یا چقدر زمان برای مطالعه هر درس باید اختصاص دهیم، اکن
توانید بر این اساس می. می توان برنامه هر هفته را به برنامه روزانه تبدیل کرد

ن مشخص کنید در هر یک از روزهای هفته قرار است چه منابعی را به چه میزا
دامه آمده برای تنظیم برنامه هفتگی می توانید از جدولی که در ا. مطالعه کنید

.است استفاده کنید

28

www.estedadtahsili.ir وکیلیمحمد :مدرس

ريزی آزمون برنامه۷و ۶گام 



اصل دو قلوها
د، موثر  ریزی هر چقدر قوی انجام شود تا زمانی که به طور منظم کنترل نشوبرنامه

لذا الزم است در طول هفته حدود یک ساعت زمان را به کنترل  . نخواهد بود
ک مطمئن باشید این ی. ها و به روز نمودن آنها اختصاص دهیدپیشرفت برنامه
توانید از جداول بدین منظور می. اندازدساعت شما را جلو می۱۰ساعت بیش از 

.نمونه که در صفحات بعد آمده، استفاده کنید
کنترل، قل دوم برنامه ریزی-8

و آن را با  باید در پایان هر هفته، بلکه در پایان هر روز نتایج پیشرفت را ثبت کرده
رنامه  افتادگی از بباید در طول هفته وقتی جهت جبران عقب. برنامه مقایسه کرد

اوت در صورتی که بین نتایج و برنامه از قبل تنظیم شده، تف. در نظر گرفت
رای ب. چشمگیری دیده شود، الزم است که برنامه بازنگری و به روزرسانی شود

.  کنیدتوانید از جدول صفحه بعد استفادهکنترل برنامه هفتگی و روزانه نیز می
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ريزی آزمون برنامه۸گام 



9- میزان مطالعه هفتگی هر یک از دروس و کل مطالعه را 2در جدول شماره
کنید که  فراموش ن. ثبت کنید و روند تغییرات آن را در یک نمودار بررسی کنید

نید سعی ک. ریزی، نمودار، شکل و رنگ خیلی گویاتر از عدد هستنددر برنامه
.میزان مطالعه هفتگی شما روند صعودی و یا پایداری داشته باشد
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جدول برنامه هفتگی
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روزهای هفته
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

مجموع



برنامه هفتگینمونه عملی جدول 

روزهای هفته مدیریت
دانش 
مسایل GMAT زبان فارسی

کل مطالعه 
روز

شنبه 2 2.5 1.5 6
2 2 2 6

یکشنبه 0 3 3
3 3 6

دوشنبه 2 3 3 8
2 2 2 6

سه شنبه 2 3 5
3 3 6

چهارشنبه 0 2.5 2 4.5
2 2 2 6

پنج شنبه 2 2 4
3 3 9

جمعه 3 3
2 2

مجموع 4 4 11 8 6.5 33.5
6 9 8 9 6 38
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اصول اجرای برنامه
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اصل کفش آهني
Between  saying and doing there is always a pair 

of shoes.
ا بر روی نقل می کند که در دوران کودکی ، یک پیله کرم ابریشم رفردی 

ه درختی می یابد ، درست هنگامی که پروانه خود را برای خروج از پیل
اندکی منتظر می ماند ، اما سرانجام چون خروج پروانه . آماده می سازد 

رارت  با ح. طول می کشد تصمیم می گیرد این فرآیند را شتاب بخشد 
ود  دهان خود آغاز به گرم نمودن پیله می کند ، تا این که پروانه خروج خ

.اما بال هایش هنوز بسته اند و اندکی بعد می میرد . را آغاز می کند 



اصول اجرای برنامه

یشهنشانه برنامه خوب اینه که فرد، درگیر برنامه اش، م: درگیر با برنامه  .
و یعنی مرتب چک می کنه اوضاع چطوره، دوست داره پیشرفت برنامه اش ر

مر پیدا خالصه با برنامه اش ارتباط مست. چک کنه، مراقبه چیزی از قلم نیفته
.می کنه

 فراراجتناب از
قانون اوج:

 .برنامه ریزی کنید تا در روز آزمون در اوج آمادگی باشیدطوری 
قانون انعطاف پذیری:

در این صورت باید، در پایان  . آن است% 3۰مالك خوب بودن یک برنامه، اجرای 
.هر هفته، آن را به روز رسانی کنیم تا این درصد سیر صعودی داشته باشد
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ترمزها
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خستگی
استرس مخرب
ناامیدی
 (عدم واقع نگری)کمال گرایی
ضعف مدیریت زمان



جدول کنترل برنامه هفتگي و روند مطالعه

کل مطالعه  
هفته

تاریخ 
هفته

شماره 
هفته
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم
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جمع بندی
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برنامه بدون کنترل بی معنی است. با برنامه پیش برید.
نگاه سیستمی داشته باشید  .
 نه فقط از کنکورببریداز مسیر لذت
فاصله روانی ایجاد کنید.
بهترین فرصت برای یك تحول سازنده در زندگی: کنکور



موفقیت در مسیر علمی و زندگیاصول 
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داشتن چشم انداز روشن و جذاب
تمرکز بر دایره نفوذ به جای دایره نگرانی ها
تکنیک فاصله روانی
تقویت مهارتهای کاربردی
 تقویت مهارتهای فکری
اصل پارتو
حلقه هوشمندی
الگوی کلی شایستگی ها
توجه به اهمیت نزدیکان
اهمیت خودشناسی


