


 

 

  مشوس و تثبیت مطالب بؼذ اص مطالؼه!چگونگی 

هتا    هتا  ببیتی نانتال تیگتشاس مومسته مذسمتا  وتشیا تودتیماتی دس متوسد سو           با توجه به اینکه دس پستت 

تتشی  نکتاد دس بؼتذ اص مطالؼته      سیض  و ... بشاس گشفته بود، الصس دونستیم به یکتی دیگته اص ایتیی    مطالؼه، بشنامه

او  با مشکل مواجه هستنذ و بشنامه سیض  خایی بشا  نذاس  و او  چیض  جتض  بپشداصیم نه انثش داوطیبا  دس 

 مشوس نیست!!!

  .شض ننیذ نه فشد ، مطیبی سا به طوس دبیق مطالؼه نشده امتف

 چشا؟ !طؼاً خیشب  موال: آیا ناس تماس وذه امت؟

  .غیشبابتتل اػتمتتاد امتتت بتته ایتت  دلیتتل نتته جایگتتاه دس  مطیتتب بؼتتذ اص خوانتتذ  دبیتتق، بستتتش  متضلتتضل و      

سوص  2ای  جایگاه دس بهتشی  وشایط، تنها بابییت نگهذاس  مطالتب خوانتذه وتذه،  شته وتذه و دس  وتذه سا تتا        

  .وود داسد و پس اص آ  با یك افت مشیغ و تصاػذ ،  زف مطالب آغاص می

بایذ به ػنتوا  یتك وامتطه بته      ا  مهم، اما موبت نه دس مطالؼه ناس داسد؛  افظه « افظه نوتاه مذد»ای  جایگاه 

ها  وسود  اص طشیق مطالؼه سا به  افظه بینذمذد، به ػهتذه   ا  نه وظیشه انتقال داده آ  نگشیسته وود. وامطه

 د.پس:داس

تتشی  ساه دس ایت     امتت. امامتی    افظه بینذمذد مکمل مطالؼه دبیق هنش انتقال داد  مطالب خوانذه وذه به

دسیتذ اص ساه   09امت نته بتا خوانتذ  دبیتق و یتادگیش  ایتولی و دس  ػمیتق،        دسمت  .صمینه نیض مشوس امت

دسیذ بابی مانذه مسیش تا مقصذ نهایی سا ادامته نتذهیم،    09پیماییم؛ اما بایذ  وامما  باوذ اگش  مطالؼه سا می

چته سا نته دس   وود. به بیتا  متاده، بیشتتش آن    ایم و نل تال  انجاس وذه، بیهوده و ابتش می ػمالً به هذف نشمیذه

  .سود ایم، به سا تی بش باد می صما  مطالؼه به دمت آوسده

 ها  مشوس با توجه به نموداس ابینگهاوس صما بهتشی  بشسمی 

 نکاتی سا ونیذه ایذ!  تما وما هم دس موسد ابینگهاوس و منمنی فشامووی ا 

 ود  خییتی  توسد رهت  خت  تاو  دس مت ! ننذشامووی و  افظه مطالؼه توسد فتدس مهاوس دومت داوت تا  ابینگتآب

بی س م ػمل نشد و نیماد بی مؼنتی مثتل د دگك،اتب،فتتل، و ... ا متاخت و او  هتاسو اونقتذس تکتشاس نتشد تتا          



 

 

او  نیماد سو یاد داوت و با بشسمی هتایی نته سو  اونهتا انجتاس داد      !یاد  بمونه

   !به صوال  شنت میکنه ػاتی نه به رهن  واسد وذه دس صما  ها  خایی سومتوجه وذ نه اطال

 :و جالب اینه نه صوال اطالػاد اص بیست دبیقه اول وشوع میشه! لطشا به نموداس ریل توجه ننیذ

 

 

 

 

دسیتتذ اص  39یتتا  29متتاػت نضدیتتك بتته  24" یتتاد گشفتتته باوتتیذ بؼتتذ اص گزوتتت   099اگتتش وتتما اطالػتتاد سا 

اص دمتشس وما خاسج میشه! اگش وما مشوس  سو  مطیب نذاوته باوتیذ هتش سوص بتش ایت  ػتذد افتضوده        اطالػاد

 !دسیذ آ  ها دس دمتشس مامت 39یا  29" مطالب فقط 099میشود تا جایی نه اص 

 !هست نه مهم تشی  ایل یؼنی مشوس اطالػاد واسد ناس میشوداینجا 

تقشیبتا   5ما بایذ دس فوایل صمانی مشخصی اطالػاد سا دوباسه خوانی و مشوس بکنتیم! دبتت بکنیتذ بؼتذ اص متشوس      

 !فشامووی یك مطیب اص یادگیش  آ  مخت تش میشود

 :فوایل صمانی مشوس دس بشنامه دسمی وما بایذ به وشح ریل باوه

  #دبیقه فاییه بذهیذ 29 تشجیماً$بالفاییه پس اص پایا  مطالؼه  اولی  مشوس -0
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 ماػت پس اص مشوس اول انجاس بگیشه 24بایذ  دومی  مشوس -2

  تا بذی  لمضه ویب فشامووی بسیاس ننذ وذه

 .سوص پس اص مطالؼه خواهذ بود 6 مومی  مشوس -3

 ك بتاس دیگتش  س $یت سوص پتس اص متشوس متو    4 $سوص دهم  ویب فشامووی خییی ننذ وذه هست! فقط نافی هست

 ##!مطالب سا مشوس ننیم

تقشیبا فشامووی اطالػاد غیش ممک  وذه هست! اما اگش وما نیاص داسیتذ صمتا  بیشتتش  اطالػتاد دس رهت  وتما       

ا بتذسد  سوص ب 39اس یك باس دیگش مشوس انجاس دهیذ! بؼذ اص مشوس چهاسس اطالػاد اطالػاد  39بابی بمانذ دس سوص 

سوص دیگه دس اختیاس وتما خواهتذ    09ػالی دس ره  وما بابی مانذه!  ال یك باس دیگش آ  سا مشوس ننیذ! اطالػاد 

 !اطالػاد تا چنذی  مال به هیچ وجه اص بی  نشفته و دس یاد وما خواهنذ بود 6یا  5بود! بؼذ اص مشوس 

 توجه:  

بشا  مشوس دسوس امتنباطی همچو  سیادی، آماس و ... به جا  مشوس می توا  ابذاس به  ل تمتشی  یتا تستت     -0

تمشی  یا نمونه متاال سا پامت     3، مشوس موس  5تمشی  ، مشوس دوس  09صنی اص مبا ث ببیی نشد. دس مشوس اولیه 

 دهیذ. 

توانتذ بته نتاه  صمتا  ایت        دس هنگاس مشوس متی  ها  انجاس وذه بشداس   ها و یادداوت نویسی مطالؼه خالیه -2

 مش یه و افضای  نیشیت مطالؼه نمك ننذ.

باوتذ.$ دس   هتا  مطالؼته متی    مشوس به مؼنا  صیاده خوانی  و ومواس دس مطالؼه نیست و ای  دو موسد اص آفت -3

  ته امت#ها  ببیی نانال دس ای  موسد نیض اطالػاتی دس اختیاس وما ػضیضا  همشاه بشاس گشف پست

 

 060-6922تلفن مشاوره و ثبت نام در سراسر کشور: 
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