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برنامه ریزی تحصیلی

:تعریف

هدافانجام کارها به صورت منظم  و دقیق برای دستیابی به ا

مهارت برنامه ریزی یعنی

فکر کردن قبل از عمل کردن



چرا برنامه ریزی نمی کنیم؟

:تصور غیر منطقی

محدود شدن تفریحات

محدود شدن وقت های آزاد

اتفاقا

به دست آوردن زمان آزاد



چرا برنامه ریزی نمی کنیم؟

ن انجام ندادن یک بخش از برنامه و متوقف کردن کل آ

:مثل

سئوال و رها کردن کل سئواالت امتحان1بلد نبودن 

قدرت و انرژی تان را بر شناخت موانع احتمالی و انجام

.ادامه آن برنامه متمرکز کنید



چرا برنامه ریزی نمی کنیم؟

ر قرار دادن فعالیت هایی که به آن عالقه ای ندارند یا د

نظر گرفتن حجم فعالیت های زیاد

( دشواری در عمل به آن= برنامه غیرمنطقی )

اجرا عالوه بر اینکه شما را به اهداف می رسانند، قابل

.نیز باشند



تکنیک های برنامه ریزی

تهیه یک دفترچه یادداشت

نوشتن روزانه کارهای مهم و یا کارهایی که احتمال می دهید یادتان برود.

 تمواردی که انجام شده استایید یا تیک زدنهرشب لیست را چک کنید و.

سپس برنامه ریزی مجدد برای کارهایی که انجام نشده است.

.کارهای ساده اما منظم ما را به موفقیت نزدیک می کند

نهتهیه چک لیست روزا-1



تکنیک های برنامه ریزی

:باید اولویت ها را بشناسید و بر اساس آن ها جلو بروید

وند؛ کارهایی که بسیار مهم هستند و باید خیلی سریع انجام ش: کارهای مهم و فوری

مانند مطالعه کردن برای امتحان فردا
؛ کارهایی که مهم هستند ولی در زمان حال اولویت ندارند: کارهای مهم و غیرفوری

مانند خواندن کتاب
وند؛ کارهایی که مهم نیستند ولی باید همین حاال انجام ش: کارهای غیرمهم و فوری

مانند جواب دادن به تلفن
آن کارهای که مهم و فوری نیستند اما عالقه دارید که: کارهای غیرمهم و غیرفوری

...  ها را انجام دهید؛ مانند بازی با موبایل، گشتن در فضای مجازی و 

هااولویت بندی برنامه-2



ماتریس آیزنهاور



تکنیک های برنامه ریزی

بدین معنی که انجام ندادن یکی از کارها،

. نباید مانع انجام دادن سایر کارها شود

ه انعطاف ممکن است به هر دلیلی نتوانید یکی از فعالیت ها را انجام بدهید و اگر برنام

.پذیری نداشته باشید، کل برنامه به هم می ریزد

انعطاف پذیری-3



تکنیک های برنامه ریزی

:منظور این است که

.کارهای سخت را به عنوان اولین کار روزانه در نظر بگیرید و انجام دهید

نجام قطعاً زمانی که بسیار خسته اید نمی توانید کارهای سخت و مهم را ا

بدهید، 

...یدخود تنظیم کنانگیزهو انرژیبنابراین برنامه را بر اساس میزان 

!قورباغه ات را قورت بده -4



تکنیک های برنامه ریزی

پرهیز از کلی گویی

:دقیق بنویسید

کدام درس یا واحد؟

چه زمانی؟

با چه کیفیتی؟

چند صفحه؟ چه فصلی؟

طراحی واضح و روشن-5



تکنیک های برنامه ریزی

زمان کافی برای استراحت

 در زمان استراحت، فقط استراحت!

(ریلکس کردن، قدم زدن، میوه، نوشیدنی، حمام)

ممنوعیت ها:

رمان خواندن، تماس تلفنی، TVمجازی، تماشای فضای جستجو در 

تدر نظر گرفتن استراح-6



زمان استراحت بین مطالعه
زمان استراحت زمان مطالعه

دقیقه5 دقیقه30
دقیقه10 دقیقه60
دقیقه15 دقیقه120

دقیقه45الی 30 ساعت4الی 3

:تکنیک گوجه فرنگی

هر گوجه . دقیقه استراحت است۵دقیقه مطالعه و ۳۰الی ۲۵در این روش زمان ها به صورت 

.کنیداستراحت دقیقه ۱۵گوجه فرنگی می توانید ۴دقیقه است و بعد از ۳۰فرنگی بیانگر 



تکنیک های برنامه ریزی

به طور مثال:

اگر امروز بخشی از برنامه را نتوانستم انجام"

مبلغ را برای نیازمندانآن را انجام خواهم داد یا فالن دو برابر دهم، فردا 

"...کنار خواهم گذاشت

البته

ورت یادتان باشد جریمه ای که مشخص کردید پرداخت کنید در غیر اینص

...هیچ تاثیری نخواهد داشت

یتعیین جریمه اهمال کار-7



ه یکی از مهمترین توانایی های انسان و اساس کار افرادی که ب

.فعالیت های تحصیلی و ذهنی مشغولند

 (نیککارآمد کردن با استفاده از تک)یک استعداد فطری نیست

 تالش بیشتر و شاید نیاز به

تغییر روش مطالعه و یادگیری



زمان برای پردازش بهتر اطالعات

تسهیل یادآوری مطالب آموخته شده

جلسات متعدد و منظم-1

ربه جای مطالعه طوالنی و مستم



ذخیره اطالعات مشابه در دسته های مرتبط و مشخص

قرار دادن جمالت و مفاهیم مشابه در یک دسته

با استفاده از طرح کلی برای کتاب ها یا یادداشت ها

اتدسته بندی اطالع-2



روشی ساده برای یادآوری اطالعات

انواع مختلف آن:

روش یادیار-3

مکان آهنگ یا 
قافیه سازی

جمله 

سازی
سرواژه

تصویر 

سازی



برایردراهباین.کنیدمیتداعیتصویریباراآنایکلمهیااسمسپردنبخاطربرایشما

.داردکاربردبسیارانگلیسیلغاتمعانییادگیری

تصوربیاوریدبخاطرراصورتحسابمعنیبهbillکلمهمعنیخواهیدمیاگرمثال،برای

قراریباغبانبیلیکرویراصورتحسابصندوقداررستوران،درغذاییخوردنازبعدکنید

.آوردمیشمابرایوداده

روش یادیار-3

"تصویر سازی"



روش یادیار-3

"سرواژه"
.هیددمیقرارهمکناراستمشکلسپردنشانبخاطرکهراکلماتیاولحرفشماروشایندر

یخاصآوایییاآهنگینظمیاودارمعناممکنحدتاکنیدسعیراحت،سپاریبخاطربرای

.باشدداشته

(ایراناسالمیجمهوریارتشزمینینیروی)نزاجا

(قرمزنارنجی،زرد،سبز،آبی،نیلی،بنفش،)زنقبناس

هاملخ

ماندگارترتر،معنادارهرچه*



روش یادیار-3

"جمله سازی"

باوکردهتبدیلکلمهبهکردنحفظبراینظرموردکلماتاولحروفسازیجملهروشدر

.آوریممیمثالراهبرداینشدنروشنبرای.کنیدمیسازیجملهکلماتآن

.«یزدرفتدیروزداشتکارپدرم»:کنیددقتجملهاینبهمثال

:ترتیببهپولیهایواحداین.کشورهاستپولواحدسپردنیادبهبرایجملهاین

.هستندینوروبلدینار،دالر،کرون،پوند،



روش یادیار-3

"آهنگ یا قافیه سازی"

ینآهنگجمالتوعباراتیاشعرهاتوانیممیماکهمهمدالیلیازیکی

اطفیعوهیجانیبعددرگیرسازیبیاوریم،بخاطروکنیمحفظبهتررا

.است

:مثال

یسنانگلوفرانسهآمریکا،وچینوروسیه...؟کینکینوتووتومیگنروزهرکهاونایی



روش یادیار-3

"مکان"

ه این روش، مواردی را که می خواهید بخاطر بسپارید در مکان هایی کدر 

.برای شما بسیار آشنا هستند قرار می دهید

نکته آخر اینکه یادیارها تنها برای حفظ کردن اطالعات هستند و 

.استفادۀ صرف از آنها نمی تواند به فهمیدن و یادگیری کمک کند



بهترین راه آزمایش اینکه واقعا مطلبی را یادگرفته اید

.آموزش به دیگران است

ه حتی می توانید تصور کنید که در حال آموزش مطلبی ب

...دیگران هستید

آموزش به دیگران-4



دقیقه مطالعه استراحت کنید50یا 45سعی کنید پس از هر 

:در غیر این صورت

.شما اختالل ایجاد می شودتمرکز و توجه در 

استراحت منظم-5



نید یا نا آشنایی را یاد می گیرید سعی کمطلب جدیدوقتی 

.نیدخود، ارتباط برقرار کدانسته های قبلیبین آن مطلب و 

ت برقراری ارتباط بین اطالعا-6

جدید و دانسته های قبلی



ین مسائلی که طی روز برایتان پیش می آیند را بدون استفاده از ماش

.حساب و ذهنی حل کنید

دهد این تکنیک باعث می شود در ذهن شما فعل و انفعاالتی رخ

.شودمنجر میبهبود عملکرد مغز به تقویت حافظه که عالوه بر 

حل مسائل ریاضی-7

به صورت ذهنی



حافظه مانند ماهیچه ها و عضالت بدن است، هرچه قدر آن را بیشتر 

.ورزش دهید، قدرت و عملکردش بیشتر خواهد شد

:مثال

حل معما، حفظ کردن اشعار، بازی با کلمات و اعداد، شطرنج

بازی و ورزش های -8

تقویت کننده حافظه



تکالیف پیچیدهویژه ویژه تکالیف ساده
انتخاب نکات مهم مکرر خوانی

خط کشیدن زیر مطالب مکرر نویسی

هایالیت/برجسته سازی تکرار اصطالحات مهم و کلیدی با 
صدای بلند

کردنرونویسی یا کپی بازگویی مطالب چندبار

استفاده از تدابیر یادیار



تکالیف پیچیدهویژه ویژه تکالیف ساده
یادداشت برداری استفاده از واسطه ها

خالصه کردن ذهنیتصویرسازی

عالمت گذاری و حاشیه نویسی روش مکان ها

بازگو کردن به زبان خود کلمه کلیدی

آموزش مطالب آموخته شده به دیگران سرواژه

شرح و تفسیر و تحلیل روابط



تکالیف پیچیدهویژه ویژه تکالیف ساده
تهیه فهرست عناوین یا سرفصل ها :دسته بندی اطالعات جدید در قالب

حیوانات-الف

گیاهان-ب

مواد معدنی-ج

اتروابط سلسله مراتبی در ریاضی-د

ودارو نقشه و نمتبدیل متن درسی به طرح

ابندی براساس مقوله های آشندسته

استفاده از طرح درختی

استفاده از نمودار گردشی

نقشه مفهومی



تعیین هدف مطالعه-1

پیش بینی زمان الزم برای مطالعه و یادگیری-2

تعیین سرعت مطالعه-3

تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری-4

(راهبردهای شناختی)انتخاب راهبردهای یادگیری -5



ارزشیابی از پیشرفت-1

نظارت بر توجه-2

طرح سئوال در ضمن مطالعه و یادگیری-3

بررسی زمان و سرعت مطالعه-4



تعدیل سرعت مطالعه-1

اصالح یا تغییر راهبردهای شناختی-2



جه شماسپاس از تو


