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 چگونه خاک نفس می کشد؟ بیندیشیم
!  چٍ زمُریر غریبی

ٌ ی مُر  شکست چُر

ٍ ی خاک  فسرد سیى

ٌ ی سىگ !  شکافت زََر

پروذگان ًَا دستٍ دستٍ جان دادوذ 

گل آيران چمه جايداوٍ پژمردوذ 

در آسمان ي زمیه، ًَل کردٌ بًد کمیه 

!  بٍ تىگىای زمان، مرگ کردٌ بًد دروگ

؟  بٍ سر رسیذٌ جُان

پاسخی وذاشت سپُر 

ديبارٌ باغ بخىذد؟ 

کسی وذاشت یقیه 

. …چٍ زمُریر غریبی 

: چگًوٍ خاک وفس می کشذ؟ بیامًزیم

: شکًٌ رسته ایىک

 !طلًع فريردیه

گذاخت آ  ن َمٍ برف 

دمیذ ایه َمٍ گل 

!  شکفت ایه َمٍ روگ

زمیه بٍ ما آمًخت 

ز پیش حادثٍ بایذ کٍ پای پس وکشیم 

مگر کم از خاکیم 

وفس کشیذ زمیه 

ما چرا وفس وکشیم  

 فریدون مشیری  

 



  96تقسیم بندي ساعات روزانه براي مطالعه اردوي نوروز

  

 فعالیت  میزان ساعت ( دقیقه )  بازه زمان

 1مطالعه   120 7-  9

 صبحانه  30 9- 9:30

 2مطالعه   105 11:15-9:30

 استراحت   15 11:15 – 11:30

 3مطالعه   90 11:30 - 13

 نماز واستراحتناهار و   75 13 – 14:15

 4مطالعه   90 14:15 – 15:45

 و پذیراییاستراحت    15  15:45 – 16

 5مطالعه   90 16 – 17:30

 عصرانهورزش و   20  17:30 – 17:50

 6مطالعه   85 17:50 – :1519

 استراحت   15  19:15 – 19:30

  7مطالعه   90 19:30 - 21

  اختیاري (در منزل)مطالعه   60  22- 23

 
4 



 

 22020548:   روز  در دانشکده داروسازی شهید بهشتی        اطالعات بیشتر  10 فروردین به مدت 12 تا 2از  :   رتبه سازان  96اردوی مطالعاتی نوروز 

 7مطالعه 6مطالعه 5مطالعه 4مطالعه 3مطالعه 2مطالعه 1مطالعه روز و تاریخ

 فروردین2
زیست مطالعٍ کتاب ي جسيٌ 

 ایمىی بدن
زیست مطالعٍ کتاب ي جسيٌ 

 دستگاٌ عصبی
 4تا1ادبیات ديرٌ درس 
 کتاب درسی

شیمی مطالعٍ جسيٌ ي کتاب 
 استً کیًمتری

 احتمال:ریاضی 

تمریىات کتاب درسی ي 

 تست ي تمریه40جسيٌ ي 

 2ي1دیىی مرير درس

فیسیک تمریىات کتاب 

تست ي 40درسی ي جسيٌ ي 

 تمریه الکتریسیتٍ

ًاس فروردین3  زیست مطالعٍ ح
فیسیک مطالعٍ جسيٌ ي 

 کتاب خازن

 30احتمال حل :ریاضی 

 تمریه ي تست
 3تا1زیست جمع بىدی فصل

شیمی مطالعٍ جسيٌ ي کتاب 

 استً کیًمتری

ًاعد ي  عربی مطالعٍ مته ي ق

 تمریىات معتالت

زبان فارسی ديرٌ درس 

 4تا1

  فروردین4
زیست مطالعٍ فصل 

ًوُا  ًَرم

زیست مطالعٍ فصل مادٌ 

 شوتیک

 7تا5ادبیات ديرٌ درس 

 کتاب درسی

شیمی تمریىات کتاب درسی 

تست ي تمریه 40ي جسيٌ ي 

 استً کیًمتری

مرير تابع يمطالعٍ :  ریاضی

 جسيٌ ي کتاب
 4ي3دیىی مرير درس

فیسیک تمریىات کتاب 

تست ي 40درسی ي جسيٌ ي 

 تمریه ساکه ي خازن

  فروردین5
فیسیک مطالعٍ جسيٌ ي 

 کتاب الکتریسیتٍ جاری

زیست مطالعٍ فصل مادٌ 

 شوتیک

زبان فارسی ديرٌ 

 7تا5درس

تابع  تمریىات کتاب : ریاضی

تست ي 40درسی ي جسيٌ ي 

 تمریه

زیست مطالعٍ فصل 

 کريمًزمُا ي میتًز

عربی مطالعٍ مته ي تمریىات 

 مفاعیل

شیمی تمریىات کتاب درسی 

تست ي تمریه 40ي جسيٌ ي 

 استً کیًمتری

 6ي5زیست ديرٌ وکات فصل  فروردین6
زیست مطالعٍ کتاب فصل 

 میًز
 11تا8ادبیات ديرٌ درس 
 کتاب درسی

فیسیک تمریىات کتاب 

تست ي 40درسی ي جسيٌ ي 

 تمریه الکتریسیتٍ جاری

شیمی مطالعٍ جسيٌ ي کتاب 
 ترمًدیىامیک

 6ي5دیىی مرير درس

فیسیک تمریىات کتاب 

تست ي 40درسی ي جسيٌ ي 

 تمریه الکتریسیتٍ جاری

 فروردین8
زیست مطالعٍ کتاب فصل 

 میًز

زبان فارسی ديرٌ درس 

 11تا8

شیمی مطالعٍ جسيٌ ي کتاب 

 ترمًدیىامیک

زبان مرير لغت ي گرامر 

 2ي1درس

حد مطالعٍ جسيٌ ي : ریاضی

 کتاب

ًاعد  عربی مطالعٍ مته ي ق

 يتمریىات مىصًبات
 زیست مطالعٍ فصل شوتیک

 زیست مطالعٍ فصل شوتیک  فروردین9
فیسیک مطالعٍ جسيٌ ي 

 کتاب

 14تا12ادبیات ديرٌ درس 

 کتاب درسی

شیمی تمریىات کتاب درسی 

تست ي تمریه 40ي جسيٌ ي 

 ترمًدیىامیک

 8ي7دیىی مرير درس  زیست مطالعٍ فصل شوتیک
فیسیک مطالعٍ کتاب ي 

 جسيٌ مغىاطیس

  فروردین10
فیسیک تمریىات کتاب 

تست ي 40درسی ي جسيٌ ي 

 تمریه مغىاطیس

زیست شريع مطالعٍ 

ًلیدمثل گیاَان  ت

 12زبان فارسی ديرٌ درس 

 16تا

 16تا15ادبیات  ديرٌ درس 

 کتا ب درسی

پیًستگی مطالعٍ : ریاضی

يتمریىات کتاب درسی ي 

 تست ي تمریه40جسيٌ ي 

زبان مرير لغت يگرامر 

 4ي3درس

شیمی تمریىات کتاب درسی 

 تست ي تمریه40ي جسيٌ ي 

  تست ديرٌ ای65زیست   فروردین11
 40شیمی ديرٌ وکات ي 

 تست
ًاعد ي   10ي9دیىی مطالعٍ درس   تست سراسری45ریاضی  تست45عربی مرير ق

تکلیف ي تمریه فیسیک ي 

 ریاضی
 حل مسالٍ شیمی

  فروردین12
 تمریه امتحان 30زیست 

 وُایی
 تست ادبیات ي دیىی50

 امتحان 4شیمی پاسخ بٍ 
 وُایی

ًلُا ي   35فیسیک مرير فرم
 تست

زبان مرير لغت ي گرامر ي 
  تست45

 تست ديرٌ ای عمًمی مرير زیست ي ديرٌ وکات
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