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 نویسی دروس کارشناسی ارشدخالصه 

توان گفت ذهن باشد. میمی PQRSTترین مراحل روش مطالعه برداری یکی از مهمخالصه نویسی و یادداشت

انسان به صورت ذاتی از تکرار متنفر است، بنابراین برای مرور دروس باید راهی پیدا کرد که این تکرار مجدد برای 

شود تا در دفعات نویسی روی آوریم. این کار باعث میتر شود. برای این منظور باید به خالصه تر و راحتمغز شیرین

 رسی را مرور کنیم، ذهن ما توان بیشتر و بهتری برای بازیابی اطالعات داشته باشد.خواهیم دبعد که می

 

 نویسی دروس تشریحی و حفظ کردنی کارشناسی ارشدخالصه 

برای این کار ابتدا باید کل هر فصل یا بخش دروس کاشناسی ارشد را با دقت بخوانید، سپس مطالب اساسی و 

شده را در یک دفتر جداگانه یادداشت کنید.  . بعد از آن نکات مشخصمهم را به شکلی برجسته مشخص کنید

 اید.توان گفت اگر بتوانید هر ده صفحه مطلب را تقریبا در یک صفحه خالصه کنید، به هدف خود رسیدهمی

 

 نویسی دروس تشریحی و حفظ کردنی کارشناسی ارشدزمان مطالعه برای خالصه 

تا  9نویسی دروس تشریحی و حفظ کردنی منابع ارشد، از ساعت یری و خالصه بهترین زمان برای مطالعه، یادگ

باشد. زیرا در این ساعات ذهن و مغز شما آمادگی تحلیل و به خاطر سپردن دروس تشریحی و حفظ شب می 12

ن ساعات تر از این موضوع این مسئله است که بر اساس قوانین خاص حافظه، مطالبی که در ایکردنی را دارد. مهم

خواهید از شوند. البته اگر هم میخوانید حتی در خواب هم در ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهشیار شما مرور میمی

ساعت اولیه صبح، حدود  ۳ها خیلی زود از خواب بیدار شده و در های خود نیز استفاده کنید سعی کنید صبحصبح

عه و سپس اقدام به خالصه نویسی کنید. شایان ذکر است صبح نیز دروس حفظی و تشریحی را مطال 9تا  ۶ساعت 

 باشد.کافی الزم و ضروری می مفاهیم این دروس، استراحت و خواب به اندازه پس از مطالعه

 

 نویسی دروس اختصاصی و محاسباتی کارشناسی ارشدخالصه 

ها و قواعد، رسم دداشت فرمولاین دروس از طریق یا نویسی دروس این گروه الزم است که خالصه برای خالصه

بندی دقیق اجزای هر مبحث انجام شود و برای هر مورد حداقل دو نمونه به عنوان مثال نمودارهای الزم و طبقه

 ثبت شود.

شوند، نکات ها نقض میموارد استثنایی و تبصره همچنین توجه داشته باشید که چون اغلب قواعد، گاهی به وسیله

برداری شوند. در خالصه نویسی این دسته از دروس گاهی اهمیت استثناها از ید یاداشت و نکتهخالف قاعده نیز با

ها از باشد، زیرا بیشتر سواالت مهم و اساسی در امتحان و کنکور سراسری دانشگاهتر میقواعد اصلی خیلی بیش

بایست در نظر بگیرید س خود میشود. به این علت که روزانه زمان زیادی را برای دروبین این نکات مطرح می

دهید را برای دروس اختصاصی و هایی را که برای دروس تشریحی و حفظی اختصاص نمیتوان گفت زمانمی

محاسباتی کنار بگذارید. شاید بتوان گفت بهترین زمان برای این دروس، از ساعات اولیه صبح تا ظهر باشد که 
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 دروس محاسباتی دارد.ذهن آمادگی بیشتری برای تجزیه و تحلیل 

 هابروزرسانی خالصه

ها زنی، فرد به برخی از نکات خالصهبار بروز شوند، چون بعد از چند بار مرور و تستها باید هر چند مدت یکخالصه

ها را حذف کند یا یک سری نکات جدید به آن اضافه کند. این کار باعث تواند آنشود و پس از آن میمسلط می

 شود.ر زمان شما هنگام مرور دروس و منابع ارشد میجویی دصرفه
 

 
 


