
 راهنماي عملي برنامه ريزي تحصيلي
  

  مقدمه

قديمي ها گفته اند وقت طالست ولي در دنياي امروز كه با سرعتي شگفت انگيز به پيش مي رود وقت 

 ازشمند تر از طالست .

زمان ، گوهري يگانه و منحصر به فرد است كه به رايگان در اختيار بشر نهاده شده است و شاايد    -1

سياري از مردم نسبت باه زماان باي    همين ويژگي آن يعني رايگان بودن ، موجب شده است كه ب

 اهمييت بوده و از ان استفاده كافي نبرند .

زمان سرمايه اي است كه اگر مورد استفاده قرار نگيرد از دست مي رود ، اغلب ما از كمبود وقت مي 

ناليم اما آيا براستي مشكل ما كمبود وقت است  ؟  مشكل اصلي كمبود وقت نيست بلكه نحوه ي 

آن است . ، اين نوشته سعي دارد تا راهنمايي هاي الزم را در اين زمينه به زباني ساده به استفاده از 

 شما ارايه دهد .

براي استفاده از زمان شما نيازمند كسب عادات جديد و ترك عادات قديم هستيد .كار برنامه ريزي را 

ه كه بدون برنامه ريزي ماي  به تعويق نيندازيد و پس از فراگيري اصول آن فوري اقدام كنيد. هر لحظ

 گذارنيد. لحظه اي از عمر پر ارزش شماست كه تلف مي شود و برگشت پذير هم نيست . 

هدف از برنامه ريزي تحت كنترل در آوردن زمان و استفاده مفيد تار از آن اسات . باا برناماه ريازي      

و از وقت هااي اااافي خاود    صحيح مي توان به مقدار قابل توجهي در وقت خود صرفه جويي كنيد . 

 براي انجام امور مورد عالقه خود استفاده كنيد. 

هدف از برنامه ريزي جلوگيري از انباشتگي دروس و عقب ماندن از كارها ، يااس و دل زدگاي از كاار    

 درس و عدم اعتماد به نفس است . 

تاهترين زمان ممكن برنامه ريزي يعني تهيه طرح و نقشه اي دقيق براي رسيدن به هدف خاص در كو

 با توجه به امكانات و محدوديت هاي خود 



 گام اول :

 تهيه جدول اولويت بندي فعاليت هاي يك هفته و بر آورد زمان آنها 

اولويت بندي نموده نوع كارهايي را كه در طول هفته ) حتي كارهاي جزئي ( انجام مي دهيد مشخص و 

 و زماني را كه بايد به هر كار اختصاص دهيد مشخص كنيد . 

 اولويت بندي فعاليت ها در يك هفته  -1جدول شماره 

 نام و نام خانوادگي :               از تاريخ                تا تاريخ               به مدت يك هفته  

 برآورد زماني اولويت نوع فعاليت رديف 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

  
  

مثال : يك دانش آموز دبيرستاني ، كارهايي كه در طول هفته انجام مي دهد را به صورت زير نوشته است      

شترك  در   –غتاا وتورد     –آماده شتد  بتراا امتنتا      –مطالعه رياضي  -رف  و امد –حضور در مدرسه 

 –شترك  در كت ه هتا آزاد و فتون برنامته       –تماشتاا توويييتو     –ورزش  –باشگاه ورزشي  –ميهماني 

   …ووابيد  و استراح  در وسط روز   

  
  

 

 

 

 



 گام دوم :

 تهيه جدول برنامه ريزي هفتگي 
كارهاي هفتگي در يك پس از تنظيم فهرست كارهاي خود در جدول قبلي ، قدم بعدي ، منظم كردن  

 جدول برنامه ريزي هفتگي است . 

 نمونه اي از جدول برنامه ريزي هفتگي را در زير مشاهده مي كنيد .

 برنامه ريزي هفتگي -2جدول شماره 
      خ:تاريتا                         :نام و نام خانوادگي :                                                   از تاريخ 

   جمعه پنجشنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه يكشنبه شنبه ساعت 
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 گام سوم: 

 ارزيابي از پيشرفت كار و مطالعه 
در پايان هر روز از اجراي برنامه و در پايان هر هفته با نحوه عملكرد خود ، ميزان پيشرفت كار را 

موانع برنامه ريزي را برطرف كنيد . براي ارزيابي نحوه ي پيشرفت خود مي بسنجيد و با توجه به آن   

 توانيد جدولي مانند جدول زير تهيه كنيد . 

 ارزيابي از پيشرفت كار  -3جدول شماره 
 نام و نام خانوادگي :                                                  از تاريخ                           تا 

 زمان تلف شده زمان مفيد نوع فعاليت رديف 
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2       

3       

4       

5       

6       

7       

  

دقيقه انجام  50مثال : ممكن است انجام يك كار نيم ساعت وقت الزم داشته باشد ولي شما آن را در 

دقيقه وقت تلف شده براي انجام آن كار  20مي دهيد . در اين صورت بايد نيم ساعت وقت مفيد و 

 منظور كنيد .

 موانع اجراي برنامه :

 كارهاي پيش بيني نشده    -1

 بي تجربگي در تخمين زمان الزم براي انجام هر كار    -2

 عدم تمركز حواس    -3

 تكنيك هاي مطالعه عدم استفاده از    -4

 تمايل به تعويق انداختن انجام كارها    -5

                                                                                   انجام كارهاي ديگران    -6

 
 

 موفق باشيد

 


