
زندگی پس از دانشگاه ، کابوس یا رویا

98مهر -دکتر علیرضا شیری-دانشگاه تربیت مدرس

فکر نقادببرم؟ متدولوژی و تچیزی از دانشگاه با خودم بیرون چه 1.

ق چقدر فهمیدم تفاوتهایی جدی بین آدمها وجود دارد و همه ح2.
د و نقد بشونددارند نفس بکشند ، بیندیشند، حرف بزنند ، نقدکنن

.چقدر فهمیدم که شبکه ارتباطی ساختن مهم است3.
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صریح

 را به را شروع کرده اید ، تقریبا مدلیست که سال98مدلی که سال
ه باشد تابع زندگی شما خط یکنواخت هم ک) پایان خواهید رساند  

! (باخته اید زیرا دستگاه مختصات در حال جابجایی است 

 ن در سال به طور متوسط زندگی خواهید کرد که سه سال آ72شما
صرف ....توالت و شش سال در ترافیک و چند سال پای تلویزیون و 

خواهد شد

ذت آنی را نشان میدهد که کسانی که میتوانند قید لآزمایش مارشمالو
ندبزنند ، در مجموع جایگاههای باالتر اجتماعی بدست می آور



سرگذشتتت  
شتتتتت ا ، 
 ا سرنوش  ش

را تعیتتتتی  
میکنتتتتتد
در زنتتدگی 
مسائل ان را
یم یا حل میکن
یا هضم 

سرنوشت 
شما

ژنتیک

اتفاقات 
خانوادگی و 

محیطی

تله های 
یشخصیت

تصمیم 
بالغانه



ند سوال بسیار کلیدی که تعیی  میکند بهش  و جهنم هر کسی کجاس ؟چ

 گه را باال برویدست بردار از اینکه درخت یکی دیتیپ شخصیتی شما کدامست ؟

 قوم/ هخانواد) نظام ارزشی زندگی شما آیا یکدست است ؟  /
(تجربه فردی / علم/ مذهب

نقاط قوت و ضعف تو کدامست؟

ند؟چه چیزهایی به تو انگیزه میدهند؟ از جنس تو هست



کار و 
درآمد

ادامه 
تحصیل

سربازی 

وقت حرام 
کردن

ازدواج

مهاجرت 
تحصیلی

انتخابهای بعد از دانشگاه مسائلت را یا باید حل کنی یا هضم



بلدی ؟ CRITICAL THINKINGانتقادی(  سنجش گر) تفکر



ردید ورزیده گنقادیش ا موظفید بیندیشید و در 
ش ا کم کم صدای خودتان را خواهید نوش  

م صداهای مختلف را بشنوید و ک
تان کم دقت کنید تا صدای خود

ه احمقانه را نیز بشنوید و نترسید ک
ثر یا پیش و پا افتاده باشد، اک

ه اند ، کسانیکه دنیا را تکان داد
اند ، ولی بسیار دستکم گرفته شده

! نه توسط خودشان



از کجا 
شروع 
کنم؟

الهام ا
INSPIRATION

جرات کن رویا داشته باشی•

گشتن زخمهای خود و کیمیاگری•

مجاورت با زیبایی/ موسیقی / طبیعت •

سخنرانیهای خوب/همنشینان الهام بخش•

سفر/ تاریخ / فیلمهای خوب/ ادبیات / ورزش•

ایده

IDEA

ایده خوب دردی دوا میکند•

اشتیاق برانگیز است•

نفع فردی و دسته جمعی دارد•

طرح

PLAN

هدف

GOAL
• SMART

مقدمه
استراتژی 
WHAT / HOW / WHEN/ WHERE

  ایده ای که به هدف تبدیل بشود ، یک گنج اس
نیولی زیر زمی  اس  و باید بیل زدن را شروع ک





الگوداشتن

ROLE MODEL

اهمال کاری ممنوع

عتحقیقات وقت کش ممنو

LEARNING BY DOING

حسابداری و دانش مالی

Finance & Accounting

همیشه آماده بودن

PREPARATION

تمرکز و پیوستگی

ناستعاره درست داشت

METAPHORE

شکست

SHUT DOWN OR 
RESTART?

رکار تیمی یاد بگی

تفریح کن و لذت ببر 

عاشقی کن و رشد کن

معنای خودت را 
همیشه احیا بدار



بگردید، مثل مسافر نه توریس  جامعه مصرف زدهرا اول کشورتان و بعد دنیا 
دنیا بیشتر از باورهای متعصبانه و دربسته توس ، متواضع میشوی

 شادقصه آقای

  بگذارید بقیه به شما کارت قرمز بدهند

قصه کسب و کار ایرانی

قصه عشق و عاشقی

قصه فازهای مختلف زندگی و نوجوان ابدی



یکی باید باشه دستگاه مختصات آدم را عوض کنه
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