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 گروه آموزشی دکتر پرتوی 

     دوست خوب من سالم 

                                                                                                         سیدبهروز پرتوی هستم 

  باعث افتخار بنده هست که دفتر برنامه ریزی که در اختیار

شما عزیزان قرار می گیرد موجب رشد و پیشرفت شما   

گردد .    

 در این دفتر برنامه ریزی شما مطالب مشاوره ای را نیز

آموزش می بیند    

 که متناسب با هر هفته در اختیار شما قرار داده می شود . 

جدولی که مشاهده2بخش می باشد که  4هر هفته شامل   

می کنید شامل ثبت گزارش مطالعه ای و تستی شما است    

 که هر هفته باید میزان مطالعه و تعداد تست های شما بررسی شود . 

ی قرار بگیرد و برای آنها راهکار در نظر گرفته شودهمچنین نقاط قوت و ضعف مطالعه شما مورد بررس  

 در صفحه سوم میزان پیشروی دروس شما مورد بررسی قرار می گیرد که در این بخش متناسب با بودجه آزمون

آزمایشی که در آن شرکت می کنید مطالب باید مطالعه شوند و میزان دروس مطالعه شده و باقی مانده نقشه   

راه مناسبی برای برنامه ریزی درسی هفته بعدی شما به نمایش می گذارد .    

 در صفحه چهارم نمودار رشد و افت خود را رسم کنید و ان را با هفته های قبلی خود بررسی کنید 

  رسی نقاط ضعف و رفع آنها استکلید موفقیت بر
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 نکته آموزشی 

عه ای خود را رعایت کنید که شامل در هفته اول مطالعه الزم هست که اصول مطال

روش های مطالعه ، روش های برنامه ریزی است . در قدم اول الزم هست که یک 

ریزی خوب و دقیق داشته باشید یک برنامه ریزی حرفه ای متناسب با  برنامه

 هدف شما شکل می گیرد و بر مبنای زیر گروه شما تدوین می شود .

دقیق و جزیی باشد و متناسب با ویژگی های شما برنامه ریزی حرفه ای باید ریز و 

 تدوین شود .

 مراحل برنامه ریزی :

قدم اول در برنامه ریزی مشخص کردن برنامه مدرسه و یا دانشگاه است که بر 

کالس متفرقه یا درسی  در مبنای اون زمان های خالی شما مشخص می شود . اگر

شرکت می کنید تمامی زمان های آن را در برنامه مشخص کنید . سپس خاصی نیز 

ید زمان های خالی شما بین دروس شاخص ، بر اساس اصل تعادل مطالعاتی با

درصد از زمان های خالی 5هر درس تقسیم شود . سپس  مهم و ضرایب دروس

درصد آن به تفریح هفتگی اختصاص پیدا کند . 01شما به واحد های جبرانی و   

برنامه ریزی دقیق و حرفه ای برنامه ای است که قابل اجرا باشد نه اینکه یک 

ه سخت طوالنی که نیمی از آن اجرایی نشود .برنام  

در برنامه ریزی های خود زمان نهار و شام در نظر گرفته شود . بهتر است بعد از 

هر بازه مطالعاتی زمانی کوتاه به استراحت بپردازید که بهترین زمان هر بازه برای 

دقیقه  21ی ال05دقیقه است که بعد از هر بازه داوطلب به  01الی  55مطالعه بین 

 استراحت نیاز دارد .

 امیدوارم هفته اول مطالعه شما بسیار پر بار و پاینده باشد

سالگی می ۰۷سال است ولی وقتی به  ۰۷عمر عقاب 

رسد چنگال هایش بلند شده و انعطاف گرفتن طعمه را 

دیگر ندارد . نوک تیزش ،کند وبلند وخمیده می شود. 

شهبال های کهنسالش بر اثر ضخامت پر به سینه اش 

می چسبد وپرواز رو براش جهنم می کند. در این هنگام 

بر سر دوراهی مهمی قرار می گیرد .اینکه مثل مرغ عقاب 

فقط روی زمین راه بره یا دوباره متولد بشود .عقاب به 

قله ای بلند می رود نوک خود را بر صخره ها می کوبد 

تا کنده شودو منتظر می ماند تا نوک جدیدی بروید وبعد 

با نوک جدید تک تک چنگال هایش را از جای می کند 

روز  ۰۵۷نو در بیاید. این روند دردناک تا چنگال های 

 ۰۷طول می کشه ولی عقابی متولد می شه که می تواند 

 از امروز تصمیم بگیر. سال دیگه با عظمت زندگی کند

که عادت های غلط خودت رو اصالح کنی و برای 

  آرزوهای بزرگت بجنگی امروز ،روز تحول توست .
 

 پند هفته
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 نه راضی نبودم بله خداروشکر

 کم درس خوندی ؟

 نه مشکل دیگه ای بوده اره خیلی

 راهکارت رو بنویس : این هفته جبران می کنم

 با برنامه درس خواندن چه فایده ای دارد؟

مشخصه که آدم با برنامه ، موفق تر از کسی هست که برنامه نداره اما اهمیت برنامه 

ریزی و با برنامه بودن وقتی که بحث کنکور پیش می اد خیلی بیشتر از قبل می شه . 

ت . برنامه ریزی در اصل ارزشمند ترین چیزی که شما در سال کنکور دارید وقتتون هس

مدیریت زمان شمااست که به همه کارها و درس هاتون برسید . وقتی مدیریت زمان 

داشته باشید می تونید هر کتابتون رو چندین مرتبه مرور کنید و به تسلط برسید  نتیجه 

کسایی که تو کنکور با برنامه درس خوندن با کسایی که بدون برنامه بودن اصال قابل 

 سه نیستمقای
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روش مطالعه هر درس با هم دیگه فرق داره باید بدونی که هر درسی رو چجوری باید 

ال درس ریاضی و فیزیک وشیمی و اقتصاد مثبخونی و از چه راهکاری استفاده کنی ؟ 

اصال خوندن معنایی نداره و بیشتر باید تمرین حل کنی و این تمرین ها رو خودت 

که به مطالعه نیاز دارند مثل  یتیپ بندی کنی تا توی ذهنت حک بشه اما در دروس

زیست و دینی و دروس رشته انسانی روش گلوله برفی بهترین روش برای مطالعه 

ینکه در کتاب درسی خودتان رد پا گذاری کنید و مطالب رو دسته بندی هست ا

ان ممکن مطالب رو یادآوری کنید کنید در مرور های روزانه بتونید در کوتاه ترین زم

ت مثبغربال گری .برای مطالعه لغات مثل لغات زبان و عربی و فارسی حتما از روش 

فاده کنید با استفاده از این روش می تونید حجم زیادی از لغات رو مطالعه استو منفی 

کنید و در ذهن تون حک کنید . هر شب در برنامه خودتان از ثابت برنامه استفاده 

کنید در زمان های استاتیک تست های قرابت و آرایه و لغات زبان و ترجمه عربی رو 

گیری هر درس رو با روش درست خودش مهمه که از این هفته یاد بحتما بزنید . 

درصد افزایش پیدا می کنه این رو  0۷بخونی و پیش بری . اینجوری یادگیری ات 

 بهت قول می دم . 

 

 

 

 

مردی یک پیله پروانه پیدا کرد و آن را به خانه برد. یک 

روز سوراخ کوچکی در پیله ظاهر گشت . مرد به تماشای 

آن نشست. ساعت ها طول کشید تا آن پروانه توانست با 

کوشش وتقالی فراوان قسمتی از بدن خود را از سوراخ 

مک وانه ککوچک بیرون بکشد . مرد تصمیم گرفت به پر

کند. او یک قیچی برداشت و با دقت بسیار کمی آن 

سوراخ را بزرگ کرد و پروانه به راحتی بیرون آمد. اما بدن 

پروانه ورم کرده بود و بال هایش چروکیده بوددر حقیقت 

پروانه تا آخر عمر هرگز نتوانست پرواز کند . آنچه این 

ود تفاق بمرد با شتاب ومهربانی خود انجام داد سبب این ا

سوراخ کوچک حکمت خدای متعال بود تا پروانه با تالش 

گاهی اوقات وتقالی خود بال هایش را شکل دهد .

تالش وکوشش همان چیزی است که ما برای رشد 

در زندگی به آن نیاز داریم . اگر کسی دست شما را 

 بگیرد دیگر پرواز نخواهید کرد. 
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 نه راضی نبودم بله خداروشکر

مطالعه  روش صحیح

 نکردی

 نه مشکل دیگه ای بوده بله 

روش های مطالعه هر 

 درس رو دوباره بخون 

 راهکارت رو بنویس 

 چرا برنامه شما با شکست مواجه می شود؟

معموال وقتی برای بار اول برنامه ای رو اجرا می کنید خودتون رو یه 

رباط تصور میکنید و فکر می کنید می تونید همه چیز رو مو به مو 

اجرا کنید . یه برنامه سنگین برای خودتون می ریزید و انتظار دارید 

که همه اش کامل انجام بشه اما غافل از اینکه این شکلی نیست و 

منطقی برنامه ریزی کنید که بتونید اون رو اجرا کنید و شما باید 

یواش یواش به برنامه اتون اضافه کنید . این جوری به با برنامه درس 

خوندن عادت می کنید . بهتره برای بار اول برنامه ریزی رو با یه 

 کنید  مشاور توانمند اجرا
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می خوام راجع به روش های تست زنی باهات صحبت کنم ببین دوست  این هفته

من تست به سه دسته تقسیم می شه که شامل تست آموزشی هست که نیازی نداره 

درصد از اطالعات هم می تونی  ۵۷د بری تست بزنی بلکه با همه مطالب رو بدونی بع

 . تست بزنی و می تونی حتی در این تست زنی تقلب هم بکنی 

اما داستان تست تحلیلی فرق می کنه توی تست های تحلیلی حاالباید بیای و بسته 

 ای تست بزنی و بعد بری تحلیل کنی و هر تست رو تیپ بندی کنی 

اما از تست های زماندار هم غافل نشو تست های زماندار بهت کمک می کنه که 

شرایط آزمون برات تداعی بشه و بتونی زمان ات رو مدیریت کنی تست های زماندار 

باشه  یادتبه صورت دوزمانه زده می شه تا بتونی تحلیل درستی از اون داشته باشی 

تا تست بزنی اگر که هدف بزرگی داری و می خوای 0۷۷۷الی ۰۵۷۷باید بین  در هفته

نتیجه خوبی بگیری و هر هفته باید از هر درس از هر سه نوع تست هم استفاده کنی 

 . 

اگر می بینی که تعداد تست های کتاب تست هات خیلی زیاده می تونی به صورت 

 مضربی تست کار کنی 

 

 

 

 

کشاورزی االغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به 

درون چاهی بدون آب افتاد.کشاورز هر چه سعی 

کرد نتوانست االغ را ازچاه  بیرون بیاورد. پس برای 

اینکه االغ بیچاره زجر نکشد تصمیم گرفت چاه را 

با خاک پر کند تا االغ زود تر بمیرد و عذاب نکشد 

ی االغ خاک می ریخت اما االغ خاک او با سطل رو

ها را از سرش می تکاند و زیر پایش می ریخت تا 

وقتی خاک زیر پایش باال امد و به لبه چاه رسید 

مشکالت مانند تلی از خاک بر ونجات یافت . 

سر ما فرود می ایند ما می توانیم خودرا زنده 

به گور کنیم یا یا از انها تلی بسازیم برای 

 صعود .
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 نه راضی نبودم بله خداروشکر

 دی ؟تست کم ز

 نه مشکل دیگه ای بوده بله 

باید برای هر درس این 

تا  05الی  01هفته بین 

 تست بیشتر بزنی 

 راهکارت رو بنویس 

چرا باید کلی زمان بذارم و خالصه نویسی کنم؟ اینجوری 

 وقتم بیشتر نمیره؟

شاید در نگاه اول خالصه نویسی وقت گیر باشه اما یادتون باشه که 

بار خواندن هست و این سبک مطالعه 8هر یک بار نوشتن معادل 

تسلط شما رو باالتر می بره و همچنین وقتی از همه درس هاتون به 

سبک درست خالصه نویسی داشته باشید می تونید چندین مرتبه 

هر کتابتون رو مرور کنید . فقط یادتون باشه خالصه نویسی روش 

خاص خودش رو داره و نباید همه چیز رو یادداشت کنید ویادتون 

 باشه هر درسی سبک خاص خودش رو برای خالصه نویسی داره 
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این هفته باید یادبگیری که درس هایی که خوندی و تموم شده و تست 

 مرور کنی رو ها و تمرین هاش رو کامل کردی 

ابینگهوس باشه یعنی هر مرور باید طبق منحنی مرور روانشناس آلمانی 

ندی رو یک روز بعد دوباره از روی خالصه نویسی ها و رد درسی که خو

 مرور کنی یعنی با استفاده از روش خال ذهنی بعد دورباره همونپاهات 

وهمین روند تا یک دی و مرور کنی مبحث رو یک هفته بعد دوباره برگر

 ماه بعد ، سه ماه بعد و شش ماه بعد ادامه پیدا کنه . 

برای اینکه بتونی اینکار رو منظم و مداوم انجام بدی اول از همه نیاز به 

یک سررسید داری تا تاریخ مرور هر درس رو یادداشت کنی و بعد هم در 

دقیقه رو به مرور اختصاص  ۰۷الی ۰۵ی روزانه برنامه ریزی هایی که دار

 بدی 

 

 

 

پسر کوچکی برای مادر بزرگش توضیح می داد که چگونه همه 

چیز ایراد دارد .مدرسه، خانواده، دوستان و..... مادر بزرگ که 

مشغول پختن کیک بود از پسر کوچولو پرسید که کیک دوست 

داری؟ و پسر کوچولو پاسخ داد : البته که دوست دارم . روغن 

وتا تخم مرغ چطور؟ نه حالم از همه شان به چطور ؟ نه . وحاال د

 هم میخورد. 

مادر بزرگ پاسخ داد : همه این چیزها به تنهایی بد به نظر می 

رسند اما وقتی به درستی با هم مخلوط شوند، یک کیک خوشمزه 

خداوند هم به همین ترتیب عمل می درست می شود . 

اگر همه  کند.خیلی از اوقات دوران سختی را می گذرانیم اما

این سختی ها به درستی در کنار هم چیده شوند نتیجه 

همیشه خوب است ما تنها باید به او اعتماد کنیم در نهایت 

 همه چیز به یک چیز فوق العاده می رسد
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 نقشه راه هفته 

 از خودت راضی بودی ؟ آیا این هفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نه راضی نبودم بله خداروشکر

 مرور انجام ندادی ؟

 نه مشکل دیگه ای بوده بله 

حتما تاریخ مرور ها رو 

در سررسید یادداشت 

 کن 

 راهکارت رو بنویس 

 چرا هر چی درس می خونم یادم میره؟

ثانیه ۵ما سه نوع حافظه داریم . حافظه حسی که هر چیزی رو کال 

حفظ می کنه .حافظه کوتاه مدت که تا چند ساعت مطالب رو نگه 

می داره و حافظه بلند مدت که برای همه همیشه مطالب رو در 

خودش نگه می داره . برای اینکه مطلبی رو فراموش نکنید باید اون 

دت خودتون بکنید . برای اینکار از روش مطلب رو وارد حافظه بلند م

 منحنی مرور ابینگهوس استفاده کنید

  

 



 گروه آموزشی دکتر پرتوی 

ه پنجمهفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته آموزشی 

ی رکتاب تست خوب می تونه کمک ات کنه که مطالب رو بهتر یاد بگی

و روی مطالب مسلط تر بشی کتاب کمک آموزشی باید متناسب باسطح 

هر فرد باشه الزاما یک کتاب تست خیلی سخت کتاب خوبی نیست وقتی 

ارای باید دتو در اون درس خیلی تسلط باالیی نداری . کتاب تست خوب 

 درسنامه جامع و کاملی باشه اما خیلی طوالنی نباشه . 

یک کتاب کمک آموزشی مناسب باید تنوع تست باال داشته باشه و تست 

 ها رو طبقه بندی کنه 

 پاسخ تشریحی اون روان باشه و مطالب را به خوبی بیان کنه . 

فه ایک کتاب تست خوب باید به شکلی باشه که به سطح علمی شما اض

 کنه . 

برای اینکه بتونی لیست کاملی از کتاب های تست خوب داشته باشی 

ویدئو های من رو دنبال کن که همه رو متناسب با سطح بهت معرفی 

 کردم 

 

 

تومان به 8۰۰۷۷تصور کنید بانکی دارید که هر روز صبح 

حساب شما واریز می شود و تا اخر شب فرصت دارید تا 

همه پول ها را خرج کنید چون آخر وقت حساب خود به 

خود خالی می شود در این صورت شما چه خواهید کرد؟ 

. هر دالبته که سعی می کنید تا آخرین ریال را خرج کنی

 کدام از ما چنین بانکی داریم : بانک زمان 

هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقداری از این زمان 

 به فردا اضافه نمی شود. 

هر لحظه گنج بزرگی است ، گنجتان را مفت از 

دست ندهید و به یاد داشته باشید که زمان به 

 خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند

 

 پند هفته
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 نقشه راه هفته 

 از خودت راضی بودی ؟ آیا این هفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نه راضی نبودم بله خداروشکر

 هنوز کتاب مناسبم رو پیدا نکردم ؟

 نه مشکل دیگه ای بوده دقیقا

برو حتما ویدئو های من 

رو نگاه کن و سوالی 

  داشتی باهام تماس بگیر 

 راهکارت رو بنویس 

 کتاب تست خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

یکی از ابزارهای مهم هر داوطلب کتاب تست اش هست که باید 

متناسب با سطح خود شما باشه کتاب تست نباید خیلی اسون باشه 

که شما بتونید به همه تست هاش پاسخ بدید و نباید خیلی سخت 

باشه که نتونید اکثر تست هاش رو جواب بدید کتاب تست باید سطح 

 متوسط برای شروع داشته باشه  

 



 گروه آموزشی دکتر پرتوی 

ه ششمهفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته آموزشی 

در کنار تمامی روش های مطالعه و تست زنی می خوام امروز راجع به 

موضوع مهمی باهات صحبت کنم که اون محیط مناسب برای مطالعه 

 یر می ذاره و سرعت مطالعه ات رو باال می بره هست که روی تمرکزت تاث

محیط مطالعه باید شامل یک میز و صندلی مناسب برای مطالعه باشه به 

 هیچ عنوان روی تخت و یا زمین مطالعه نکنید . 

 محیط مطالعه اتون باید دارای نور کافی ترکیبی از نور زرد و سفید باشه 

انتی گراد داشته باشه یعنی درجه س0۵همچنین محیط مطالعه باید دمای 

نه خیلی سرد باشه و نه خیلی گرم و اکسیژن محیط هم نباید کم باشه 

 تا موجب خواب آلودگی نشه . 

محیط مطالعه روی تمرکز و کیفیت یادگیری تاثیر می ذاره و از همه مهم 

 ترسرعت مطالعه ات رو باالتر می بره 

 

توماس ادیسون دوهزار آلیاژ مختلف را برای 

اختراع المپ روشنایی آزمایش کرد . وقتی هیچ 

کدام از این مواد در آزمایش درست جواب ندادند، 

دستیار او با ناراحتی گفت : بیهوده است ما هیچ 

 چیز جدیدی یاد نگرفتیم. 

ولی ادیسون با اطمینان جواب داد : نه ، ما 

پیشرفت کرده ایم و خیلی چیزها یاد گرفته ایم 

ما اکنون می دانیم که دوهزار آلیاژ وجود دارند که 

 نمی توانند در المپ روشنایی ایجاد کنند. 
 

 پند هفته
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 نقشه راه هفته 

 از خودت راضی بودی ؟ آیا این هفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نه راضی نبودم بله خداروشکر

 محیط مطالعه ات مناسب نبوده ؟

 نه مشکل دیگه ای بوده دقیقا

 ات رو اماده کن میز و صندلی 

 قت کافی باشهانور ات

تا رو رعایت 2سعی کن تا هفته دیگه این 

 کنی 

  

 راهکارت رو بنویس 

 موقع مطالعه تمرکز ندارم چی کار باید بکنم؟

تمرکز به عوامل مختلفی برمیگرده مثل شرایط مطالعه ، خواب وحتی تغذیه ولی 

نکته مهمی که وجود داره این هست که در زمان مطالعه باید شرایط صحیح 

 امطالعه رو رعایت کنید اگر موقع مطالعه راه برید و یا بلند درس بخونید ی

همزمان با مطالعه اتون اهنگ گوش کنید تمرکز شما به شدت کاهش پیدا می 

کنه  رعایت اصول وشرایط صحیح مطالعه به افزایش شما به شدت کمک می 

 . کنه
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ه هفتمهفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته آموزشی 

آزمون آزمایشی یکی از مهم ترین اقداماتی هست که در دوران تحصیل 

جام بدی . حتما در یک آزمون آزمایشی شرکت کن . اینکه در چه باید ان

آزمونی شرکت کنی بستگی به مدرسه ات داره مسلما آزمونی که مدرسه 

ون تدریس دبیران بر مبنای اون آزمون در نظر گرفته الویت داره چ

آزمایشی می شه و اگر تو راهت رو از مدرسه جدا کنی دچار چندگانگی 

می شی و حتی برنامه ریزی که انجام می دی هم باید در راستای مدرسه 

و هدفت باشه اما اگر مدرسه آزمونی در نظر نگرفته و یا معلم ها طبق 

ه من به تو شرکت در آزمون بودجه بندی آزمون پیش نمی رن توصی

فاصله بین هر آزمون هست که هم سطح سواالتش مناسبه و هم  0گزینه 

منطقی هست تازه نحوه آزمون دادن و شرکت در آزمون هم بسیار مهمه 

ونی و بری آزمون بدی رفتاری که سر فقط کافی نیست که درس بخ

 جلسه آزمون داری و مدیریت زمانت هم مهمه . 

 یک روز .................

 

 با یک روز چه کار می توان کرد؟؟؟؟؟؟؟؟

 

خدا گفت آن کس که لذت یک روز زیستن را 

تجربه کند، گویی هزار سال زیسته است و آنکه 

امروزش را در نمی یابد هزار سال هم به کارش 

نمی آید و آنگاه سهم یک روز زندگی را در 

 دستانش ریخت و گفت : حاال برو زندگی کن

 پند هفته
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 نقشه راه هفته 

 از خودت راضی بودی ؟ آیا این هفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نه راضی نبودم بله خداروشکر

 آزمون ات رو بد دادی ؟

 نه مشکل دیگه ای بوده دقیقا

 راهکارت رو بنویس 

 چرا هر کاری می کنم تو آزمون ها وقت کم می ارم؟ 

ازمون دادن روش های خاص خودش رو داره تو باید همزمان به چند تا مبحث مختلف 

پاسخ بدی وتازه محدودیت زمان هم داری پس طبیعیه که استرس نذاره شما از همه 

 د .پتانسیل خودتون استفاده کنی

حاال ما به دانش آموزای خودمون راکاری یاد می دیم که نه تنها وقت کم نمی ارن بلکه 

 حتی وقت دارن که درساشون رو مرور هم بکنن 

راهکارش هم استفاده از تکنیک زمان نقصانی هست که در پایان شما یه تایم مرور دارید 

 که به خوبی می تونید ازش استفاده کنید 

حتما آزمون رو تحلیل کن و علت  

اشتباه زدن هر سوال رو پیدا کن و تا 

هفته دیگه جوری برنامه ریزی کن تا 

 ف کنینقطه ضعف هات رو برطر



 گروه آموزشی دکتر پرتوی 

 

ه هشتم هفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته آموزشی 

اگر دقتت پایینه و توی آزمون هات خیلی بی دقتی داری باید بهت بگم که باید همه 

 این بی دقتی ها رو یادداشت کنی و شب قبل از هر آزمون اون رو مرور کنی . 

 بهترین راه کاهش بی دقتی یادداشت کردن دقیق و جزیی اون بی دقتی ها است 

برای رفع بی دقتی باید زیر نکات مهم هر سوال خط بکشی تا چشمت اون رو دقیق 

 ببینه 

استفاده از ماشین حساب برای دقت بسیار بسیار ضرر داره اگر داری از ماشین حساب 

 عا اون رو کنار بذاری استفاده می کنی توصیه می کنم که سری

چرک نویس های نامرتب و کثیف هم می تونه توی افزایش بی دقتی تو خیلی خیلی 

 موثر باشه 

تمام این راهکارهایی که برای دقت بهت گفتم رو حداقل به مدت یک ماه انجام بده 

 تا بتونی بی دقتی ات رو تا حد خیلی خیلی خوبی کاهش بدی 

مرد جوانی که مربی شنا و دارنده چندین مدال المپیک 

بود به خدا اعتقادی نداشت شبی مرد جوان به 

استخرآموزشگاهش رفت چراغ خاموش بود ولی ماه 

روشن بود و همین برای شنا کافی بود مرد جوان به 

باالترین نقطه تخته شنا رفت و دستانش را باز کرد تا 

سایه بدنش را همچون  درون استخر شیرجه بزند ناگهان

صلیبی روی دیوار مشاهده کرد احساس عجیبی تمام 

وجودش را فرا گرفت . از پله ها پایین آمد و به سمت 

 کلید برق رفت و چراغ ها را روشن کرد 

 

 آب استخر برای تعمیر خالی شده بود !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 پند هفته
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 گروه آموزشی دکتر پرتوی 

 نقشه راه هفته 

 از خودت راضی بودی ؟ آیا این هفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نه راضی نبودم بله خداروشکر

 ایینه دقتت پ

 نه مشکل دیگه ای بوده دقیقا

 راهکارت رو بنویس 

 چرا بی دقتی می کنم ؟؟؟؟ 

بی دقتی کردن کامال طبیعی است اما چیزی که وجود داره این هست 

که در مرحله اول همه بی دقتی هاتون رو بنویسید اینکار باعث می شه 

بی دقتی ها وارد حافظه اتون بشه و دیگه اون رو تکرار نکنید . بی دقتی 

تی روی اجرای کاری تمرکز از عدم وجود تمرکز حواس می آد وق

نداشته باشید مطمئن باشید که حتما در اون کار مقدار کمی بی دقتی 

وجود داره پی یکی دیگه از راهکارهای کاهش  بی دقتی افزایش تمرکز 

 حواس هست 

 

تمرین های افزایش دقت رو حتما 

خوب خوب تا یک ماه به صورت 

 مستمر اجرا کن 



 گروه آموزشی دکتر پرتوی 

 

ه نهم هفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته آموزشی 

اگر تمرکز نداری در هنگام مطالعه بهترین راه حل تمرین تخلیه ذهنی هست اینکه 

 مغزت رو در هنگام مطالعه خالی کنی 

شی فکر کنه . همچنین روش شکست زمان هم به ذهنت اجازه نمی ده که به حوا

تمرکز تمرین های زیادی داره که اگر هرشب انجام بدی می تونی به یک تمرکز عالی 

 دست پیدا کنی . 

توجه تو روی یک موضوعی باشه پس اینکار نیاز به تمرین خیلی  %۰۷۷تمرکز یعنی 

شروع کنی و ۰۷۷۷زیاد داره یکی از تمرین های معروف تمرکز این هست که از عدد 

هفته این تمرین رو انجام دادی حاال ۰سه تا سه تا بشماری بیای عقب بعد از اینکه 

 باید بری سراغ یه تمرین دیگه 

 افزایش تمرکز در مطالعه خیلی مهمه 

پس ببینم چجوری این هفته تمرکزت رو با روش هایی که یادت دادم باالتر می بری 

 .  

در زمان قدیم پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و 

برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی 

کرد بعضی از بازرگانان و ندیمان پادشاه بی تفاوت از کنار تخته 

سنگ می گذشتند بسیاری هم غرولند می کردند که این چه 

ب مرد بی عرضه است شهری است که نظم ندارد حاکم شهر عج

 و... 

ولی هیچ کس تخته سنگ را از وسط جاده بر نمی داشت . نزدیک 

غروب یک روستایی به تخته سنگ نزدیک شد و با هر زحمتی بود 

تخته سنگ را از وسط جاده به کناری قرار داد ناگهان کیسه را 

دید که زیر تخته سنگ بود و داخل آن پر از طال وسکه بود و 

سد ومانعی می تواند یک  یادداشتی که در آن نوشته شده بود هر

 شانس برای تغییر زندگی انسان باشد . 
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 نه راضی نبودم بله خداروشکر

 این هفته تمرکز نداشتی ؟

 نه مشکل دیگه ای بوده دقیقا

 راهکارت رو بنویس 

چرا با اینکه سعی می کنم همه حواسم رو جمع کنم موقع درس خوندن اما 

 باز حواسم پرت می شه ؟ 

دلیل اصلی این اتفاق این هست که سرعت مغز ما از سرعت مطالعه ما بیشتره و 

ایجاد یک فضای خالی در مغز باعث می شه عوامل حواس پرتی وارد مغز ما بشه و 

ه به همین خاطر در مرحله اول الزمه که سرعت مطالعه با حواس ما رو پرت کن

 سرعت مغز برابر بشه که دو تا راهکار وجود داره : 

 استفاده از خط بر در حین مطالعه و یادداشت برداری  -۰

 استفاده ار روش ها  -0

 

رو حتما  تمرین های افزایش تمرکز

به صورت خوب تا سه هفته خوب 

  مستمر اجرا کن
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ه دهمهفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته آموزشی 

در آخر می خوام بهت بگم که راه موفقیت تو از بقیه جدا است چون تو 

ری پس با تمام قدرت منحصر به فردی و هدف منحصر به فردی هم دا

 تالش کن و برای خواسته هات بجنگ . 

یادت نره که توی این راه یک فرد مطمئن می تونه بهت کمک کنه و 

حتما از مشاوره های تخصصی استفاده کن . مسلم بدون که موفق می 

 شه من بهت ایمان دارم دوست خوب من 

 

 

 

  

پسر بچه نه ساله ای تصمیم گرفت تا جودو یاد بگیرد . پسر دست چپش 

را از دست داده بود پدرش او را نزد استاد جودوی معروفی برد و پسر 

شروع به تعلیم کرد اما پس از گذشت سه ماه استاد فقط یک فن را به 

او یاد داد وقتی از استادش پرسید که چرا فن های دیگر را به او یاد نمی 

 هد استاد گفت همین یک فن برای تو کافی است د

پسر در مسابقات اولیه برنده شد تا تا به مرحله نهایی رسید حریف او 

یک پسر قوی هیکل بود که همه را شکست داده بود مسابقه اغاز شد و 

حریف ضربه محکمی به پسر زد او بر زمین افتاد واز درد به خودش 

دا رو در روی هم قرار گرفتند در یک پیچید . پس از انکه دو حریف مجد

لحظه حریف حرکتی کرد و پسر با قدرت او را به زمین کوبید و برنده 

شد پس از پایان مسابقه پسر از استاد پرسید من چگونه حریف قدرتمندم 

 را شکست دادم؟ 

استاد گفت ضعف تو باعث پیروزیت شد تنها دفاع حریف گرفتن دست 

 دست چپ نداشتی!!!!چپ تو بود در حالیکه تو 
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 نه راضی نبودم بله خداروشکر

می تونی با مجموعه تماس بگیری و 

مشکالتت رو بگی تا مشاوران ما کمکت 

کنند و مشکالت درسی ات رو برطرف 

 کنن

 به خدا توکل کن 

 مطمئن باش که بهترین مسیر رو برات رقم زده 

 اما در این مسیر حتما با تمام وجود تالش کن و برای آینده ات بجنگ 

ید بهروز پرتوی هم در کنارت هستم تا بتونم سهمی هر چند کوچک من س

 در رشد تحصیلی تو داشته باشم 

 برات از خدای بزرگ و مهربون بهترین ها رو می خوام 

 چون تو الیق بهترین هایی 

   در پناه حق
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 راه های ارتباطی با گروه آموزشی دکتر پرتوی

 سایت :

www.rotbesho.com 

www.behroozpartovi.com 

 22412241-22414122 -29924914900 تلفن تماس :

 29227271211تس آپ :وا

 behroozpartovi.irاینستا گرام :

http://www.rotbesho.com/
http://www.behroozpartovi.com/
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