اصول ربانهم رزیی
ّ وِ افشاد دس ّش هکاًی ٍ صهاًی تا تشًاهِ سیضی دسست ٍ اصَلی کِ هثتٌی تش تَاًایی ّا ٍ ضشایط هَجَد ّش فشد تاضذ
هی تَاًٌذ اص تواهی اهکاًات هَجَد تِ تْتشیي ًحَ استفادُ ًوَدُ ٍ دس حذاقل صهاى تِ ّذف خَد دست یاتذ .
 یکی اص عَاهل هَفقیت داضتي تشًاهِ سیضی دقیق تشای خَد است .
 تشًاهِ سیضی یک حشکت تذسیجی دس یک هسیش هطخص جْت پیطشفت
 تشًاهِ سیضی جادُ است کِ اتتذا طَل هسیش ٍ اًتْای هسیش سا هطخص هی کٌذ  ٍ.اًساى سا اص سشدسگوی خاسج هی کٌذ .
 تشًاهِ سیضی  :اًجام دادى کاسّا دس صهاى هطخص یا تَجِ تا اّویت آى
فواید برنامه ریزی :
.1

هٌظن ضذى سٍش اجشا تشای سسیذى تِ ّذف

.2

جلَگیشی اص خطا ٍ اضتثاُ دس حیي اًجام اهَس

.3

جلَگیشی اص تی اسادگی ٍ سشدسگوی

.4

افضایص اعتواد تِ ًفس

.5

حزف یا کاّص اضطشاب

چرا برنامه ریزی :
.1

عذم پشاکٌذگی کاسّا

.2

کاسّا تِ اًذاصُ اّویتطاى خَاًذُ هی ضَد .

.3

عذم اًثاضتِ ضذى ٍ تِ تاخیش افتادى کاسّا

.4

جلَگیشی اص اتالف ٍقت ٍ صهاى

.5

حزف یا کاّص اضطشاب

اهمیت برنامه ریزی :
.1

سٍش هٌاسة تشای پاسخ تِ ًیاصّا

.2

افضایص توشکض

.3

کاّص اضطشاب ٍ فطاس سٍاًی

.4

تقَیت اسادُ ٍ قذست تصوین گیشی

.5

خَش تیٌی تِ آیٌذُ ٍ اهیذٍاسی

.6

خَد ًظن تخطی

 .7تسْیل خَداسصیاتی
.8

هذیشیت صهاى

قبل از برناهه ریسی :
 ضٌاخت اص خَد ٍ عادات سٍصهشُ
ّ ذف ٍ تعییي آى
 فْشست ًَیسی اص کلیِ اهَساتی کِ تایذ اًجام گیشد
 اٍلَیت تٌذی کاسّا ٍ فعالیتْا A ( a/b/c :کاسّای هْن ٍ ضشٍسی کِ تایذ اهشٍص اًجام دّین،
 Bکاسّای هْن ٍ ضشٍسی کِ تْتش اهشٍص اًجام دّین،
Cکاسّای غیش هْن ٍ ضشٍسی کِ اًجام ًذادى آى ضشسی ًذاسد)
 صهاًثٌذی  :اتتذا پیص تیٌی ساعات دس طَل سٍص جْت اًجام دادى کاسّا ٍ فعالیت ّا
دٍم اجشا :دساجشا تایذ سِ اصل سا سعایت کشد هطاسطِ  /هشاقثِ /هحاسثِ


در زمان بندی باید خصوصیات زمان را نیس در نظر گرفت :



 9صثح حافظِ کَتاُ هذت فعال هی ضَد ٍ تْتشیي صهاى تشای  ----رخیشُ اطالعات



 10الی  11صثح ساعت هٌگی است ٍ سطح یادگیشی پائیي هی تاضذ .



 11صثح حافظِ تلٌذ هذت فعال هی ضَد ٍ تْتشیي صهاى تشای حل هسائل



 3عصش الی  8حافظِ تلٌذ هذت سشعت ٍاکٌص کن ٍلی تتذسیج تْتش هی ضَد جْت یاداٍسی
ٍقایع گزضتِ جْت هطالعِ هطالة هْن



 3الی  5عصش جْت هشٍس ٍ اًجام تکالیف دسٍس ّواى سٍص



 4الی  5عصش ساعت هٌگی است ٍ سطح یادگیشی پائیي هی تاضذ

چینش و تنظین برناهه روزانه :
الف :تش اساس اّویت کاسّا
ب :دسٍس فْویذًی دس ٍاسط سٍص ٍ دسٍس حفظی دس اٍایل سٍص یا  2الی  3ساعت قثل اص خَاب
ج :دس ًظش گشفتي ساعاتی جْت هشٍس  /تکشاس یا توشیي دسٍس هطکل
د :تٌظین تشًاهِ جْت تذست آٍسدى اٍقات سٍص تشای هطالعِ
ٍ :دس ًظش گشفتي تعذاد دسٍس پایِ

مطالعه در ایام عید
هفته اول
 تِ اتوام سساًذى دسٍس اختصاصی ٍ عوَهی
 هشٍس دسٍس اختصاصی ٍ عوَهی پایِ

هفته دوم
 هشٍس دسٍس عوَهی ٍ اختصاصی ًَتت اٍل دٍاصدّن

هفته سوم
 صدى حذٍد  200تست کلی هشتَط تِ دسٍس اختصاصی ٍ هشٍس دسٍس عوَهی
 حذاقل  200تست اختصاصی
 هشٍس ٍ حل توشیٌات

مراحل جمع بندی
هرحله اول
 جوع کشدى دسٍس پایِ ٍ دسٍس ًَتت اٍل
 آغاص هشٍس دسٍس توام ضذُ

هرحله دوم
 جوع کشدى دسٍس ًَتت دٍم سال دٍاصدّن
 تشطشف کشدى اضکاالت عوذُ دسٍس
 اتوام هشٍس کلیِ دسٍس خَاًذُ ضذُ

هرحله سوم
 تشطشف کشدى اضکاالت سیض ٍ پٌْاى
 تسلط ٍ سشعت دس دسٍس
 توشیي  6تا  8کٌکَس

هرحله چهارم
 هشٍس ًْایی فشهَل ّا
 هشٍس ًکات ٍ یادداضت ّا
 توشیي  4آصهَى

تْیِ ٍ تٌظین :هجتثی هلجایی اسضذ هطاٍسُ

