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 های درسی در دانشگاه مطالعه کتاب
 

سؼی ثش ایي است وِ پس اص آهَصش سٍش غحیح هطبلؼِ، داًطزَیبى ػضیض ثتَاًٌذ اص اثتذای سبل تحػیلی،  ثشگِدس ایي 

تبوٌَى سٍضْبی هختلفی رْت هطبلؼِ وتبة ّبی . وست ًوبیٌذّذفوٌذ ٍ هؤحش ثِ یبدگیشی دسٍس پشداختِ ٍ ًتبیذ ثْتشی سا 

. است، وِ یه تىٌیه هفیذ، هَحش ٍ سبصهبى یبفتِ است صیش ضذُ است، یىی اص ثْتشیي سٍضْبی پیطٌْبدی سٍش دسسی تَغیِ

تَاًذ، تَاًبیی فشاگیشًذُ سا ثشای هطبلؼِ، ثِ خبطش سپبسی ٍ یبدآٍسی  ضَد وِ هی استفبدُ اص ایي سٍش، اص آى رْت تَغیِ هی

  .هطبلت دسسی افضایص دّذ

 خوانی مرحله پیش. 1

آى است، دس ایي هشحلِ، هطبلت یه فػل ثشای ( هطبلؼِ اروبلی)یي گبم ثشای هطبلؼِ یه وتبة دسسی ثشسسی همذهبتی اٍل

 .ضَد خَاًی هی ولی دسثبسُ هَضَػبت ٍ ثخطْبی اغلی آى پیص یبثی ثِ یه دیذ دست

َضَع هَسد هطبلؼِ، ارضاء ضَد چَى، طی هطبلؼِ اروبلی ٍ آگبّی ولی فشد اص ه تش هطبلت هی خَاًی هَرت دسن ثیص پیص

 .وٌذ ی آى هفَْم ثْتشی پیذا هی وتبة ٍ استجبط آى ثب یىذیگش دس ًظش خَاًٌذُ

ّبی اغلی  خَاًذى ػٌَاى فػل، خَاًذى سطحی هطبلت یه فػل، توشوض ٍ تَرِ سٍی ػٌبٍیي ثخص: خَاًی ضبهل هشحلِ پیص

 .دلیك ثخص خالغِ آخش فػل است ّب ثِ ٍیژُ خَاًذى گزاس ثِ تػبٍیش ٍ هخبل ٍ فشػی وتبة، ًگبُ

  مرحله طرح سوال. 2

پس اص خبتوِ هطبلؼِ اروبلی یه ثخص، دس ایي هشحلِ تؼذادی اص ػٌبٍیي اغلی ٍ فشػی، لسوتْبی هَسد هطبلؼِ ثِ سَال 

دس دس ثب دس ًظش گشفتي ایي هسألِ وِ طشح سَال اص هحتَای دسسی، حس وٌزىبٍی ٍ اًگیضُ یبدگیشی سا   .ضَد هی تجذیل

ثِ   .ضَد دّذ، ایي اهش ثبػج افضایص دلت ٍ توشوض فىشی ٍ دس ًتیزِ سشػت ٍ سَْلت یبدگیشی هی خَاًٌذُ وتبة افضایص هی

ضَد ٍ دس ًتیزِ چٌبًچِ  سٍاى ضٌبسبى، ػبهل وٌزىبٍی هَرت افضایص اضتْبی رّي ثشای یبدگیشی ثیطتش هیثشخی ی  ػمیذُ

 .هبًذ ضَد ٍ ثیص تش دس حبفظِ ثبلی هی ثبضذ، ثِ ساحتی تشویت هیّبی هؼیٌی  اطالػبت حبغلِ ًبضی اص پشسص

  مرحله خواندن. 3

پس اص هطبلؼِ اروبلی ٍ طشح سَاالت ثشاًگیضًذُ اص ػٌبٍیي وتبة دسسی، لذم ثؼذی خَاًذى ػویك ٍ دلیك هحتَای دسسی 

سثبسُ آى چِ وِ هی خَاًذ فىش وٌذ ٍ آى دس ایي هشحلِ خَاًٌذُ وتبة ثبیذ تالش وٌذ تب د   .ثشای دسن ٍ فْن غحیح آى است

 .ّبی لجلی خَد هشتجط سبصد سا ثب آهَختِ

  مرحله به خود پس دادن. 4

ّبی اغلی هحتَای هَسد هطبلؼِ ثذٍى هشارؼِ ثِ وتبة ٍ اص حفظ یبدآٍسی  پس اص خَاًذى دلیك هطبلت، ثبیذ تالش وشد تب ایذُ

ثبیذ تالش وشد تب ثِ پشسطْبی  .ثِ خَد ثبصپس دّذ( ثب غذای ثلٌذ یب آّستِ) ا تَاًذ هطبلت س ثشای ایي وبس یبدگیشًذُ هی .ضَد

یبثی ثشای آًْب ثبصگطت هزذد ثِ هتي اغلی ٍ تىشاس  هطشح ضذُ دس هشحلِ سَم پبسخ دادُ ضَد ٍ دس غَست ػذم اهىبى پبسخ

تَاًین  لوبت ٍ ػجبسات خَد ثبضین، هیدس غَستی وِ لبدس ثِ ثبصگَ وشدى هطبلت هطبلؼِ ضذُ دس لبلت و .خَاًذى ضشٍسی است

ّبی خبلی اطالػبت ٍ خالء  ثب استفبدُ اص تىٌیه ثِ خَد پس دادى، فبغلِ  .این ادػب وٌین وِ آى هطبلت سا خَة یبد گشفتِ

 .سبصد ضَد، ٍ صهیٌِ سا ثشای سبصهبًذّی هزذد هطبلت دس رّي فشاّن هی یبدگیشی افشاد آضىبس هی

شٍس ٍ تىشاس فؼبالًِ هطبلت دسسی است وِ اگش آى سا ثِ وبس ًجشین، فشاگیشی فؼبل ًذاسین ٍ ػلیشغن ِ خَد پس دادى، هشحلِ هث
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 .ضَین تالش ٍ غشف ٍلت ثشای خَاًذى، دس ٌّگبم یبدآٍسی هطبلت ثِ ٍیژُ صهبى اهتحبًبت ثب هطىل هَارِ هی

بیذ صهبى صیبدی غشف هطبلؼِ ٍ اص حفظ گفتي ىٌیه ثِ خَد پس دادى یىی اص اغَل اٍلیِ تخجیت اطالػبت دس حبفظِ است ٍ ثت

 .دسس ًوبئین

  مرحله آزمون. 5

دس .ّبی تحمیك یبفتِ خَد سا اسصیبثی وشد تَاى هیضاى یبدگیشی س اص پبیبى هشاحل چْبسگبًِ دس یبدگیشی هحتَای دسسی، هیپ

این تب ثِ هطبلؼِ  ّب سا خَة ًیبهَختِ وتاین ٍ وذام لس یبثین وِ تب چِ اًذاصُ هطبلت سا خَة ٍ ػویك آهَختِ ایي هشحلِ دسهی

دسد سئَاالت ٍ توشیٌبت دس پبیبى فػَل وتبة ثِ ایي هٌظَس است وِ فشد دس پبیبى هطبلؼِ پس اص اسصیبثی  .رجشاًی ثپشداصین

 .خَد، دس غَست ًیبص هشاحل لجلی سا هزذداً اسصیبثی وٌذ
 

 :نکته مهم

یؼٌی چَى فشاگیشًذُ، هطبلت هطبلؼِ ضذُ  .لَاػذ هشاحل چْبسم ٍ پٌزن است یىی اص دالیل ثشٍص اضطشاة اهتحبى ػذم سػبیت*

دس ًتیزِ احسبس اضطشاة استشس ٍ . داًذ سا دس رّي خَد سبصهبًذّی ًىشدُ ٍ هیضاى تسلط خَد ثش هحتَای دسسی سا ًوی

 .وٌذ ًگشاًی هی

ٍ هشاحل ایي سٍش سا دس هطبلؼبت دسسی  ضَد اغَل ًظش ثِ سَدهٌذی ٍ وبسآیی سٍش فَق ثِ داًطزَیبى ػضیض تَغیِ هی*

 .خَد ثِ وبس گیشًذ

اهب هستلضم توشیي ٍ تىشاس است، ٍ ثِ غجش ٍ حَغلِ ٍ اسادُ . استفبدُ اص ایي سٍش دس افضایص ثبصدُ یبدگیشی تأحیشی لطؼی داسد*

 .لَی ًیبصهٌذ است

 :مدیریتهای  شیوه

( وبس، تفشیح، هطبلؼِ، استشاحت) است ثشای فؼبلیتْبی سٍصهشُ خَیص  اص آًزب وِ ثِ ػٌَاى داًطزَ وبسّبی صیبدی داسیذ، ثْتش

 .ای داضتِ ثبضیذ تب ّش وبسی سا ثِ هَلغ اًزبم دّیذ ّبی حسبة ضذُ ثشًبهِ

وٌذ ٍ هبًغ اص اًجبضتِ ضذى هطبلت دسسی سا ثشای ضت اهتحبى  داضتي ثشًبهِ هطخع هطبلؼِ، ًیشٍی توشوض حَاس سا صیبد هی

 .ضَد هی

 .سیضی وٌیذ هطبلؼِ خَد سا ٍالغ ثیٌبًِ طشحثشًبهِ 

 .پزیش ثبضذ ثیٌی اًؼطبف ثشًبهِ هطبلؼِ سا ثِ ضىلی طشاحی وٌیذ وِ دس همبثل حَادث غیشلبثل پیص

 .سیضی صیبدی ًذاضتِ ثبضیذ ثشای یه صهبى هحذٍد ثشًبهِ

 .تش سا دس سبػبتی وِ وبسآیی ثیطتشی داسیذ، اًزبم دّیذُ  هطبلؼِ هطبلت پیچیذ

 .تش اختػبظ دّیذ لبت غیش هَلذ خَد سا ثِ وبسّبی آسبىاٍ

 .هطلت ثسیبس هطبثِ سا ثب ّن هطبلؼِ ًىٌیذ

 .دس ثشًبهِ هطبلؼِ یه سٍص، دسٍس هتفبٍتی گٌزبًذُ ضَد

 (یبدیگشی فطشدُ ثبصدُ ثْتشی داسدثِ ثشًبهِ ای ًسجت  ثشًبهِ یبدگیشی فبغلِ)ثِ خَد استشاحت ثذّیذ 

خَة است ّش ًین سبػت یب ّش یه سبػت ثشخبستِ، ساُ ثشٍیذ ٍ ثِ خَد . طَالًی ثبضذیىسشُ یذ هٌبست هطبلؼِ ًجب صهبى

 .  استشاحت دّیذ

 .ّشگض هطبلؼِ سا ثِ ضت اهتحبى هَوَل ًىٌیذ

 .ضَد ضوي هطبلؼِ فؼبل ثبضیذ یبدداضت ثشداسی ٍ خط وطیذى صیش هطبلت هْن هَرت افضایص توشوض حَاس هی

  .ّبی آى ثپشداصیذ تب ثبصدُ یبدگیشی ضوب افضایص یبثذ سد آهَصضی سا هشٍس وٌیذ ٍ ثِ سفغ اثْبمپس اص خبتوِ والسْب هَا

 


