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    اھداف اصول خالصھ نویسی

    است» ھنر«خالصھ برداری از یک کتاب یک 

   مقدمھ

یارکوتاه بسیاری از اوقات پیش آمده کھ ضرورت ایجاب کرده کھ کتاب ، پایان نامھ ، جزوه ، مقالھ علمی ، سخنرانی مھم ، فیلم و... را در زمان بس
اما بھ دلیل بررسی ومطالعھ کنیم و در باره آن نظر دھیم ویا از محتوای ارزشمند ومفید آن در روند فعالیت ھای علمی وپژوھشی بھره برداری کنیم .

   کند. محدودیت زمان وھمچنین فراوانی حجم مطالب ومحتوا این امکان فراھم نمی شود. لذاتسلط بر خالصھ نویسی ضرورت پیدا می

   شود . صاحب نظران براین عقیده می باشند کھ خالصھ نویسی نوعی مھارت نگارشی محسوب می

  ح خالصھ کردن کتاب، سخنرانی وفیلم نیاز بھ آموزش دارد .است و شیوه صحی» ھنر«خالصھ برداری از یک کتاب یک 

جوان بدون توجھ بھ اینکھ ھدف از خالصھ کردن  مطالعھ تعدادی از خالصھ نگاری ھای موجود در فضای سایبری بیانگر آن است کھ برخی از عزیزان 
نھ ترتیبی در کنار ھمدیگر می گذارند و نام آن را خالصھ می کتاب چیست، صرفا برخی از صفحات کتاب مطالبی را انتخاب می کنند و بدون ھیچگو

   گذارند .

قطعا باید این کار با ھدفی کھ مد نظر است بھ  از کدام کتاب است. یعنی منبع کامل کتاب را نیز نمی نویسند.» شبھ خالصھ«حتی معلوم نیست کھ این 
   شکل مناسب و علمی تھیھ شود.

  صھ برداری ، می تواند بھ عنوان شیوه مناسب برای خالصھ کردن کتاب ھا، مورد استفاده قرار گیرد.بدیھی است کھ رعایت اصول خال

   است کھ نمی تواند تنھا از طریق آموزش بھ دست آید.» ھنر«در اینجا باید اذعان کرد کھ خالصھ برداری از یک کتاب یک  

خالصھ کننده نقش اساسی در خالصھ کردن دارد. علیرغم این مسالھ می توان گفت کھ » دیتوانمن«اصوال عالوه بر آموزش، عالقمندی و مھمتر از ھمھ 
   دست یافت و آن را بھ دیگران آموزش داد.» ھنر«با آموزش مداوم و تالش برای تھیھ خالصھ ھای مناسب از کتاب ھای مختلف، بھ این 

ھداف خالصھ نویسی ، فواید اصول خالصھ نویسی ، مراحل خالصھ نویسی ، شیوه ما در این مجموعھ آموزشی خالصھ نویسی ، بناداریم شما را با ا
تدوین آن از منابع : "شیوه خالصھ کردن کتاب ، دکتر حسن بشیر"، "روش  لذا در  سازیم .  خالصھ کردن ، نکات اساسی ومھم در خالصھ نویسی آشنا

ھ صبح صادق "بھره برداری شده است. دراین شماره بھ این سوال پاسخ می دھیم کھ اھداف خالصھ نویسی ، سایت اندیشھ قم " و" مقالھ نویسی ، ھفتھ نام
   خالصھ نویسی چیست ؟ .

   اھداف خالصھ نویسی -

  آشنا شدن با کتاب بھ شکل دقیق وکارشناسی -1

  تقویت قدرت گزینش مطالب مھم و اساسی از کتاب - 2 

   توانمند شدن در شیوه مطالعھ "سریع خوانی" و حذف مطالب زاید و کشف مطالب غیر زاید و اساسی -3 

  آشنا شدن با شیوه برداشت و نگارش نقل قول مستقیم و غیر مستقیم -4

  آشنا شدن با منبع گذاری درون متن و پایان متن -5 

  بھره برداری تھیھ کننده خالصھ و دیگران از خالصھ مزبور بھ شکل مناسب -6 

   تفکیک اندیشھ ھا، نظریات و روش ھای مربوط بھ نویسنده کتاب با سایر افراد دیگر کھ نویسند از آنان مطالبی را نقل کرده است. -7 

لمی نبوده و تنھا می تواند بھ عنوان برداشت ھایی از یک کتاب بھ حساب بنابراین بدون تحقق اھداف فوق الذکر، خالصھ صورت گرفتھ، دقیق و ع
  ).1آید(
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  فواید ومراحل اصول خالصھ نویسی

  فواید اصول خالصھ نویسی -
آن کدام ادامھ تشریح مباحث مرتبط با خالصھ نویسی در این شماره چند نکتھ کلیدی و مھم درپاسخ بھ این پرسش کھ فواید خالصھ نویسی چیست ومراحل 

 می دھیم:  نکاتی ارائھ است ؟
  ر کارھای قلمی ، پژوھشی و گزارش نویسی مفید و کارساز است.شود و آشنایی با آن د نوعی مھارت نگارشی محسوب می» خالصھ نویسی « 



کند.گاھی از مطالب برای خودمان خالصھ برداری  ھا، خالصھ نویسی ضرورت پیدا می با توجھ بھ محدودیت فرصت، زمان و نیز فراوانی آثار و نوشتھ 
   در صورت دوم برای فایده رسانی بھ دیگران می باشد . گاھی برای دیگری. در صورت اول، برای بھره برداری خودمان است،  کنیم، می

 فواید خالصھ نویسی برای نویسنده -

    ، از جھاتی برای خود انسان مفید است و فوایدفروانی دارد از جملھ :»خالصھ نویسی « 

 ھا ھای خالصھ، در مراحل بعد، بھ وسیلة مراجعة مجدد بھ آن . بھره گیری از یادداشت1 
 ی برای کار قلمی و رشد نیروی نویسندگی انسان . تمرین2 
 . تقویت بینش و رشد فکری انسان در سایة این گزینش و تلخیص 3
 . تسھیل برخورداری از محتویات کتب و مقاالت، در حجمی اندک4
 برای مطالعھ . ایجاد انگیزه5 
 ھا . کمک بھ در خاطر سپردن مطالب و از یاد نرفتن آن6 
   فکر ھنگام خواندن کتاب ، مقالھ و ... . کمک بھ تمرکز7 

 
 مراحل خالصھ نویسی : -
 . مطالعھ یا مرور اجمالی، پیش از اقدام بھ تلخیص1
   . مشخص ساختن میزان و درصد تلخیص2 

 ھنگام مطالعھ با عالمت گذاری  . مشخص کردن موارد و مطالب اصلی و فرعی،3 
 اصلی  . حذف مطالب غیر عمده و باقی گذاشتن نکات4
  . حفظ امانت و اصالت در عبارات و محتوا پیش از اقدام بھ تلخیص،5
یا یک بار نوار را گوش دھیم یا فیلم را نگاه کنیم، تا نسبت بھ محتوا اِشراف و احاطھ پیدا کنیم ، تا   خوب است ابتدا یک دور، کتاب یا مقالھ را بخوانیم، 

 ای را از ھم تفکیک کنیم. ی و حاشیھبھتر بتوانیم موارد عمده و غیر عمده و اصل
ل ایراد، این البتھ این در مواردی است کھ متن مورد تلخیص در اختیار ما باشد . واالّ در خالصھ نویسی از مباحِث یک کالس یا جلسھ یا سخنرانی در حا 

  ).1شیوه قابل اجرا نیست(

  )3اصول خالصھ نویسی (
  شیوه خالصھ نویسی

 شیوه خالصھ کردن کتاب -
 شامل مراحل ذیل است کھ باید بھ ترتیب آنھا توجھ شود.

 باید از ھمان آغاز بھ شرح ذیل درج شود:اعالم منبع کامل کتاب:   -1
 تاب.برای کتاب ھای تالیفی: نام خانوادگی مولف، نام کوچک مولف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات ک

 .240) نشانھ شناسی کاربردی، تھران: نشر قصھ. تعداد صفحات: 1383، فرزان (مثال: سجودی
تعداد برای کتاب ھای ترجمھ ای: نام خانوادگی مولف، نام کوچک مولف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، 

 صفحات کتاب.
 .367اره فرھنگ عامھ، ترجمھ: حسین پاینده، تھران: نشرآگھ، تعداد صفحات: ) مطالعات فرھنگی درب1385مثال: استوری، جان (

 یک صفحھ نسبت بھ معرفی کلی کتاب کھ شامل موارد ذیل است اقدام شود: در اینجا باید حداکثر درمعرفی کلی کتاب:   -2
 موضوع کلی مورد بحث کتاب -2-1
 اھمیت کتاب در مقایسھ با کتاب ھای مشابھ -2-2
   عداد تقسیمات کتاب کھ شامل بخش ھا و فصول کتاب.ت -2-3

نویسندگان  در اینجا باید عناوین بخش ھا و فصول کامال آورده شوند. اگر کتاب از مقاالت مختلفی تشکیل شده است، باید ضمن آوردن عناوین فصول، نام
 آنھا نیز ذکر شوند.

 . تلخیص ھر فصل بھ شکل جداگانھ. با ذکر عنوان فصل باشد -3

  کنید کھ بدون درج خالصھ ھر فصل معلوم نخواھد شد کھ موضوع بحث در ھر فصل چیست؟. توجھ 

برای ورود در ھر فصل بطور خیلی خالصھ موضوع فصل گفتھ شده و سپس بھ شکل قابل فھم خالصھ برداری ھا بیان خالصھ موضوع ھرفصل:   -4
د خالصھ شده با ھمدیگر ارتباط منطقی داشتھ باشند. در غیر اینصورت معلوم نیست کھ ھر صورت گیرند. مھمترین نکتھ در اینجا این است کھ موار

 بخش با بخش قبلی چھ رابطھ ای دارد.
  مشخص کردن نقل قول ھای مستقیم و غیر مستقیم در خالصھ کردن. -5

مستند است. مستند کردن خالصھ یکی از مھمترین کارھای باید مشخص شود کھ خالصھ کردن چقدر  افراد بھ این نکتھ توجھ ندارند . متاسفانھ بیشتر 
 خالصھ برداری است.

 مستند کردن نقل قول ھای مستقیم و غیر مستقیم بھ شکل ذیل: -6



ت در حھ اسنقل قول مستقیم: مطلب نقل قول شده باید میان دو گیومھ قرار گرفتھ و سپس منبع آن کھ شامل: نام خانوادگی مولف، سال انتشار، شماره صف
   پایان آن و درون متن آورده شود.

 بھ شرح ذیل:
 )23، ص 1383مثال: "نشانھ ی زبانی رابطھ ی بین یک چیز و یک نام نیست، بلکھ رابطھ ای است بین یک مفھوم و یک الگوی صوتی." (سجودی، 

عموال باید در ھر پاراگراف فقط صفحھ یا صفحات نقل قول غیرمستقیم: چون اصوال خالصھ کردن بطور اساسی برداشت ھای غیر مستقیم است لذا م
 مورد خالصھ در پایان پاراگراف و در میان پرانتز آورده شوند تا مراجعھ بھ آن صفحات امکان پذیر باشد.

 نقل قول در کتاب از شخص دیگری غیر از نویسنده اصلی:  -7 

شد و الزم است کھ در خالصھ گنجانده شود باید دقیقا این موضوع مشخص گردد. اگر نقل قولی در کتاب از شخص دیگری غیر از نویسنده اصلی کتاب با
منبع گذاری  بھ عبارت دیگر مطلب نقل شده حتما باید اگر نقل قول مستقیم باشد (کھ معموال چنین است) بین دو گیومھ قرار گیرد و در پایان آن ھمانند

 ی، سال نشر، شماره صفحھ نوشتھ شود.برای نویسنده اصلی کتاب میان دو پرانتز نام خانوادگ
این است کھ ا منبع گذاری متعلق بھ نویسنده دوم (غیر از نویسنده اصلی کتاب) و سال  دقیق قرار گیرد . آنچھ کھ در اینجا تفاوت دارد کھ باید مورد توجھ

  باشد. نشر و شماره صفحھ کتاب آن نویسنده دیگری است نھ نویسنده اصلی کتاب مورد خالصھ شده می

 با نکات اساسی ومھم در اصول خالصھ نویسی آشنا خواھیم کرد .   ) در شماره آینده شما را1(
 (شیوه خالصھ کردن کتاب ، دکتر حسن بشیر) – 1

  اصول خالصھ نویسی (قسمت پایانی)
  صول خالصھ نویسینکات اساسی ومھم در ا

 نکات اساسی ومھم در اصول خالصھ نویسی 
 : معموال در خالصھ کتاب موارد مھم عبارتند ازدرج نکات اصلی:   -1

  نظر یا نظریھ نویسنده درباره موضوعات مختلف، روش بھ کار گرفتھ شده، شیوه استدالل، مدلھا، جدولھا، دیاگرامھا و امثالھم می باشد.

اساسی ات لذا در ھنگام خالصھ کردن باید توجھ داشت اگر نویسنده مدل خاصی را ارائھ کرده باشد باید آورده شود. یا اگر جدول مھمی کھ شامل اطالع 
   درج شده، حتما آورده شود.

 در اینجا باید توجھ کرد کھ این موارد نباید بھ گونھ ای باشد کھ بھ حجم اصلی خالصھ لطمھ اساسی وارد سازد.
درصد از کل متن یک کتاب را شامل شود.اگر این حجم خیلی کمتر یا 20درصد تا 10معموال خالصھ یک کتاب باید بین میزان حجم خالصھ کتاب:  -2

 خیلی بیشتر گردد، دیگر نمی توان آن را خالصھ کتاب نامید.
گرفت ولی نباید متن نوشتاری از حجم  بدیھی است در صورتیکھ برخی از مدلھا و جداولھا اھمیت داشتھ باشند می توان این حجم را کمی بیشتر در نظر 

 مزبور فراتر رود.
  زیرعناوین: -3

 یکی از موارد مھم برای خالصھ کردن درج زیرعناوین برای ھر مطلب کلی است. این زیرعناوین معموال محور ھر مطلب را مشخص می کنند.
 زیر عناوین مزبور باید بھ شکل بولد باشند و زیر آنھا خط کشیده شود. 
 یکی از مسائل مھم در خالصھ کردن توجھ بھ مطالب موافق و مخالف با دیدگاھھای نویسنده است. درج مطالب موافق و مخالف: -4
 در اینجا نیز باید موارد مطرح شده کامال مشخص شوند کھ از کدام نویسنده یا نویسندگان می باشند. یعنی منبع گذاری شوند. 
 تقسیم بندی ھای معنی دار: -5
از کارھای مھم در خالصھ برداری ایجاد تقسیم بندی ھای معنی دار در حین برداشت ھای مختلف برای خالصھ برداری است. این تقسیم بندی ھا  یکی 

 می توانند بسیار کارگشا باشند.
وشتن و خالصھ کردن مناسب باید برای ساده ن می توان مکاتب، افراد و جوامع مختلفی را مشخص کرد.» فرھنگ«مثال برای تعریف یک مفھوم مانند  

 این تقسیم بندی ھا مورد دقت قرار گرفتھ و مثال این مفھوم را از دیدگاه مکاتب، افراد و جوامع مطرح نمود.
 درج منابع پایانی: -6
این منابع باید شامل کلیھ منابعی باشد  یکی از مھمترین اقداماتی کھ متاسفانھ بیشتر افراد بھ آن توجھ ندارند، درج منابع پایانی در متن خالصھ شده است. 

  کھ در خالصھ آورده شده باشند.(شیوه خالصھ کردن کتاب ، دکتر حسن بشیر)

 
 چند توصیھ : -
الزم است.اولی بھ تعھد خالصھ نویسی ، دومی بھ دقت ، توانایی و مھارت او مربوط » حفظ اصالت « و » حفظ امانت « در خالصھ نویسی ھم  

 شود. می
ای فشرده  ھی کتابی را کھ در دست مطالعھ دارید، پس از خواندن ھر صفحھ یا ھر پاراگراف، سعی کنید خالصھ آن را در یک سطر یا در جملھگا 

 افزاید. بنویسید. این قدرت تلخیص شما را می
اید، بھ  د یا خبری را کھ بھ تفصیل در روزنامھ خواندهاش را در چند سطر بنویسی ھا بخوانید و خالصھ ھای منظوم را در دیوان شما می توانید برخی داستان

 در آورید.» خالصة خبر « صورِت 
 حفظ شود.  »خالصھ « . در تلخیص یک متن ،سعی شود انسجام و پیوستگی مطالب، در 1



 . جمالت کوتاه و کلمات ساده، بھ کار گرفتھ شود.2 
   معرفی شود:» خالصھ « . متن مورد تلخیص، در جزوة 3 

عنی نام نویسنده، ناشر، میزان صفحات، درصد تلخیص، خالصھ نویس، تاریخ تلخیص و مشخصات دیگر نوشتة اصلی یا نوار و سخنرانی و جلسھ و ی
 سمینار و درسی کھ بھ صورت خالصھ در آمده است، نقل شود.

 ردد. . نکات دستوری و نیز ھماھنگی و یک نواختی زمان افعال و سبک و سیاق نوشتھ رعایت گ4 
 . سلیقھ و نظم در نگارش خالصھ، صفحھ آرایی و فصل بندی نیز از یاد نرود. 5
   )33ھا، ص  . در خالصھ، مطالبی آورده نشود کھ در متن اصلی نیست. (جواد محدثی، روش6

 
  اساسی کھ نباید فراموش کرد این است: نکتھ

   طلبد: الف. تعھد؛ ب. مھارت. تحریف یا تغییر قرار گیرد، و این دو چیز می اصلی نویسنده، نباید مورد» ھدف و پیام « در خالصھ نویسی،  

 آید کھ مغایر با مقصود صاحب سخن است.  ، چیزی از آب در می»خالصھ « شود و  اگر تعھد نباشد، سخنان یا نوشتة دیگران گاھی مغرضانھ تلخیص می
چھ قابل حذف بوده، بھ عنوان  افتد و آن شود و چھ بسا مطالب عمده و اساسی از قلم می یاگر مھارت نباشد، محتوای اصلی نوشتھ و کالم، خدشھ دار م

  )  سایت اندیشھ قم  ماند ( روش خالصھ نویسی ، مطالب اصلی باقی می

مان بسیارکوتاه ، آن را تا کتاب ، پایان نامھ ، جزوه ، مقالھ علمی ، سخنرانی مھم ، فیلم و... را در ز ضرورت ایجاب کرد ھر زمانی کھ امید است
.اشراف بررسی ومطالعھ کنید و در باره آن نظر دھید ویا از محتوای ارزشمند ومفید آن در روند فعالیت ھای علمی وپژوھشی خود بھره برداری کنید 

با آرزوی موفقیت برای شما دوست  در زمان محدود از این " ھنر" بھ خوبی بھره برداری نمایید . وتسلط شما بر "خالصھ نویسی "بھ شما کمک کند تا
   عزیز .پایان

 

 

 

 

 

 

 

 یادداشت برداری علمی (درخت حافظھ)

 
 چكیده: درخت حافظھ روش علمی یادداشت برداری است كھ بوسیلھ آن می توان شكل كلی موضوع و ارتباط بین نكات مختلف را نشان داد. شكل جای

 سیار آسان می كند. با خواندن این مقالھ با این روش آشنا خواھید شد.گیری مطالب در درخت حافظھ بھ گونھ ای است كھ یادآوری و دوره مطالب را ب
 

 در این روش مطالب بصورت فھرست وار نوشتھ نمی شوند بلكھ شكل شاخھ ای دارند، بھ این گونھ كھ موضوع اصلی و درجھ اھمیت مطالب و ارتباط
ن است كھ بھ راحتی می توان مطالب جدید را بھ درخت حافظھ تكمیل شده بین آنھا بصورت كامال مشخص نشان داده می شود. مزیت دیگر این روش آ

 اضافھ كرد، بدون آنكھ نظم مطالب از بین برود، در یادداشت برداری معمولی این كار امكان ندارد.
فظھ را بھ خاطر بیاورید و آن مھم تر از ھمھ اینكھ شكل ظاھری درخت حافظھ در بھ خاطر آوردن مطالب كمك بسیاری می كند. اگر شما شكل درخت حا

ك مطالب را در ذھن خود ترسیم كنید، مطمئنا مطالب ذكر شده در آن و ترتیب جای گیری آنھا را نیز بھ خاطر خواھید آورد. چون در این روش برای در
 و ارتباط آنھا با یكدیگر قسمتھای بیشتری از مغز فعال می شود و یادآوری آسان تر خواھد شد.

 ھ عالوه بر یادداشت برداری در موارد زیر نیز كاربرد دارد:درخت حافظ
 خالصھ كردن مطالب -
 تنظیم مطالبی كھ از منابع مختلف گردآوری شده است. -
 بررسی مسائل دشوار و پیچیده -
 ایجاد طرحی كلی از موضوع مورد مطالعھ -
 
 



 ترسیم درخت حافظھ
 موضوع اصلی آن یادگیری مرحلھ ای است. در اینجا قسمتی از یك درخت حافظھ را می بینید كھ
 برای ترسیم درخت حافظھ بھ ترتیب زیر عمل كنید:

ه موضوع اصلی را در پایین صفحھ بنویسید و دور آن خط بكشید. سپس از این قسمت خطی را بھ طرف باالی صفحھ امتداد دھید. این قسمت با شمار -1
 در شكل مشخص شده است. 1
در شكل نشان  2ھا با شماره  اصلی انشعاب دھید و نكات مھم مرتبط با موضوع را در كنار این خطوط بنویسید. این قسمت سپس خطوطی را از خط -2

 داده شده است.
ن در شكل نشا 3ھا با شماره  اگر مطالب دیگری در ارتباط با نكات قبلی وجود دارد، خطوط قبلی را انشعاب داده و آن مطالب را بنویسید. این قسمت -3

 داده شده است.
 در شكل) 4خطوط قبلی را باز ھم انشعاب داده و مطالب جزئی تر را در كنار آنھا بنویسید. (شماره  -4

ھای آن بھ ھمھ طرف پراكنده شده است. البتھ محدودیتی در شكل ظاھری درخت حافظھ  ھمانطور كھ می بینید این شكل دقیقا شبیھ درختی است كھ شاخھ
 باید بھ این نكتھ توجھ داشت كھ موضوع اصلی در پایین و گوشھ صفحھ قرار گیرد و مطالب دیگر بھ ترتیب اھمیت از آن منشعب شوند.وجود ندارد، فقط 

 بعدھا می توانید مطالب جدیدتر را نیز بھ ھمین ترتیب بھ درخت حافظھ اضافھ كنید.
 تقویت مھارت یادداشت برداری بھ روش علمی ( تكنیك درخت حافظھ )

رخت حافظھ مسلط شدید، می توانید از آن بعنوان بھترین وسیلھ برای دوره مطالب و یا خالصھ نویسی استفاده كنید. بنابراین سعی كنید وقتی بھ ترسیم د
 این مھارت را در خود پرورش دھید.

 ھای زیر در پرورش این مھارت بھ شما كمك می كند: توصیھ
 در باالی صفحھ تاریخ رسم درخت حافظھ را بنویسید. -
 از كلمات و عبارات كوتاه و كلیدی استفاده كنید. -
% 20مطالب را بصورت كلمات و عبارات كلیدی بر روی درخت حافظھ یادداشت كنید و از توضیحات اضافی بھ پرھیزید. بخاطر داشتھ باشید كھ فقط  -

دوره كردن اگر چند بار كلمات كلیدی را مرور كنید، ذھن % بقیھ در حافظھ نگھداری می شود. در ھنگام 80اطالعات باید بر روی درخت نوشتھ شود و 
 فعال شده و بقیھ مطالب را بھ یاد خواھید آورد.

 خوش خط و خوانا بنویسید. كلمات را با فاصلھ و خوانا بنویسید تا در خواندن آنھا دچار مشكل نشوید. -
ن كار از سردرگمی شما جلوگیری كرده و بھ فھم مطلب كمك می كند. می ھای مختلف استفاده كنید. ای برای مشخص كردن مطالب متفاوت، از رنگ -

 ھای منشعب شده را با رنگ دیگری و بھ ھمین ترتیب تا آخر. توانید شاخھ اصلی را با یك رنگ مشخص كرده و شاخھ
ایتان معنی دار و مرتبط با موضوع است، استفاده كنید. ھای كوچكی كھ بر ھا و نقاشی ھا و تصاویر استفاده كنید. در جایی كھ الزم است از نشانھ از نشانھ -

 زیرا ھنگام یادآوری مطالب، تصاویر سریع تر از كلمات بھ ذھن خطور می كنند و راحت تر بھ یاد آورده می شوند.
ھای یادگیری بھ  بعنوان یكی از مھارتو نكتھ آخر اینكھ، حتما یك بار این روش را امتحان كنید تا تاثیر مثبت آن را شخصا تجربھ نمایید و سپس آن را 

 كار بندید.

 

 

 


