
 

 

 « دفتر برنامه ریزی کنترل»در راهنمای تنظیم برنامه 

 انواع برنامه ریزی:  مقدمه ،

ول در طیعنی مشخص نمودن کل فعالیت هایی که بایستی  برنامه ی بلند مدت : الف(

 یک سال تحصیلی انجام شود.

 یلی،تحص سال در طول یک کتاب هر مطالب بندی یعنی تقسیم برنامه ی میان مدت : ب(

  .شود مرور بار چند هم و شود تمام کتاب هم که ای گونه به

به  تههف یک برای مطالعاتی ی برنامه یعنی تنطیم : )هفتگی( برنامه ی کوتاه مدتج( 

  .  و بلند مدت میان مدت ی منظور عملی کردن برنامه
 

 : نحوه ی تنظیم برنامه  
 

ر د بنویسید. از شنبه تا جمعه )یک هفته(هر روز  در ساعت های مفید مطالعهالف( 

).......... ساعت( یاداشت نمایید آخر  این ساعت ها را در ردیف « دفتر برنامه ریزی کنترل»

 و جمع آن را بنویسید.

در هر درس  و ... تست ،تمرین /تکرار، مطالعهبرای  میزان ساعت مورد نیاز ب(

سه روش مختلف وجود  ،مشخص کردن ساعت مورد نیاز برای هر درس جهت مشخص کنید.

 : در جای خود مورد استفاده قرار می گیرد به تناسب که هر کدام دارد که 

 

  : رهمگام با دبی روش اول؛

همان  ، درروزدرس هر  -1 دبیر است؛ بنابراین : ی در این روش معیار برنامه ریزی، برنامه

ان هفته ـدر اولین فرصت در هم -2شودمی ( مطالعه)خوانده حد اکثر در همان هفته یا روز 

 سایر -4هم می شود   تکرار و تمرینول هفته ـدر ط -3 می شود زدهآن موضوع  تست

 !در فرصت مناسب هم و تکرار های بعدی فعالیت ها مثل خالصه نویسی

  الزم پیش بینی ساعت (و ... )مطالعه، تکرار/تمرین و تست برای هر کدام از موارد فوق 

 مثال :  شود. نوشته در محل مخصوص و در مقابل همان درس
 

 
 

ز رو در درس زیست شناسی پیش بینی  می کنداست که دانش آموز  آنمعنای این مثال  

 کند رارتکدقیقه همان درس را  روز یکشنبه سی کند، مطالعهیک ساعت و سی دقیقه شنبه 

وقت  سی دقیقهو  ساعت دودر مجموع و . بزند تستمی خواهد سی دقیقه ، دوشنبهروز و 

  !پیش بینی کرده استدرس این برای 

 : )آزمون های آزمایشی( همراه با موسسه روش دوم؛

مرین ت/ ارتکرتعیین کرده وقت الزم برای مطالعه، مطابق سرفصل های هر درس که موسسه  

ه س خواهدبرای مثال اگر موسسه می  .و در برنامه گنجانده می شودتست، پیش بینی و 

 هسکل ساعت مورد نیاز برای این شما بایستی  بگیرددرس ادبیات آزمون  سههفته دیگر از 

ساعت های الزم برای مطالعه،  درس را محاسبه و در طول سه هفته تقسیم کنید.

)مانند روش  .نوشته می شود در محل مخصوص درس تکرار/تمرین و تست در مقابل همان

 اول(

  برنامه ریزی شخصی : روش سوم؛

و در هیچ موسسه ای  پیش نمی روید «همگام با دبیر» برخی از درس هاچنانچه شما در 

 ،ناچار به برنامه ریزی شخصی هستید! در این صورت ،هم آزمون های آزمایشی نمی دهید

 محاسبه و در دوره ی زمانی مشخص (2عربی ماننددرس )یک ساعت مورد نیاز برای کل 

ساعت های الزم برای مطالعه، می شود. به صورت هفتگی تقسیم دو یا سه ماه(  برای مثال)

 تکرار/تمرین و تست )در یک هفته( در مقابل همان درس نوشته می شود.



 

 

 کنترل ساعت ها :  ج(

 تکالیفی که پیشساعت های با  «مطالعهساعت های مفید » مشخص شودبرای اینکه  مهم :

 کنترل شود :بینی کرده ایم همخوانی دارد کل برنامه به صورت هفتگی و روزانه باید 

ا را ب «جمع ساعت مورد نیاز درهفته»با  «ساعت مفید مطالعه در هفته» جمع:  هفتگی -1

 و میزان کنید! مقایسههم 

ی درس های  مطالعه برای وقتی که»با  «در هر روزساعت مفید مطالعه »:  انهروز -2

 . مقایسه و میزان کنیددر نظر گرفته اید  «همان روز در مختلف 
 

اکنون کار تنظیم برنامه تمام شده است و نوبت اجرای آن می باشد.   د( اجرای برنامه :

  بنابراین :
 

یعنی تکالیف را . انجام تکالیف هر روز مشخص نماییدهای خود را برای  اولویت ابتداء -1

 به چه  ترتیبی می خواهید انجام دهید؛ اهمیت تکالیف را در نظر بگیرید.

 یک بخش برای مثال)انجام دهید  قبال مشخص نموده ایدخود را که  تکلیف درسی -2

در همان موقع پس از انجام هر تکلیف،  (یا .... صفحه از کتاب یا تعدای تست 5یا  موضوع یا

 مثال : . را بنویسید (میزان وقت، تعداد صفحه/تست، موضوع)شامل  دقیقگزارش 
 

 
 07در مدت حه و صف 6مهندسی ژنتیک را به میزان در روز شنبه ، این مثال دانش آموز  در

دقیقه تکرار کرده و  25 مدت همان درس را بهیک شنبه در روز دقیقه مطالعه کرده است، 

  !دقیقه زده است 35تست به مدت  27تعداد  روز دوشنبه نیز  در

 و بسیار ضروری است!!!انگیزاننده  ؛انجام دقیق این کار سرعت شما را نشان می دهد 

 ش پی در اینجا مهم انجام تکلیف است. ممکن است زمان اجرای تکلیف از ساعت

 در صورت کمبود وقت می توانید:  بینی شما کمتر یا بیشتر شود!

 وقت همان روز را اضافه کنید -

 از وقت جبرانی استفاده کنید -

 از وقت های دیگر همان درس در طول هفته استفاده کنید -

 درس های دیگر استفاده کنید از وقت زیادیِ-

 و ... از وقت های پیش بینی نشده استفاده کنید -

 یابی : ارزه(  

را ثبت  آنارزیابی کنید و ( آخرردیف  روزانه )خود به صورت  فعالیت هایاز  : روزانه - 1

 تا چه اندازه؟یا به تکالیف خود عمل کرده اید! خودتان را کنترل کنید. آ. کنید

 )خوب، متوسط، ضعیف( ..... 01/8 . ساعت / ارزیابی : .......9.....

ده های زده ش تستو  و تکرار، نی، تمر مطالعه زانیمجمع  یهفتگ یابیارزدر  هفتگی : -2

 ادداشت نمایید. یدر مقابل همان درس )ستون آخر( را 

 .هر چه در تنظیم برنامه بیشتر دقت کنید، در اجرای آن راحت تر هستید 

  پس : آنها که می گویند ما نمی توانیم برنامه را اجرا کنیم در واقع نتوانسته اند به
 طور صحیح برنامه ریز ی کنند!!!

 دییتفاده نمااس همین برنامه اکسل لیاز فا دیتوان یاز برنامه م یبخش میسهولت در تنظ یبرا. 
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