سالم دٍستاى:
اهتحاًات تِ پاياى سسيذ ٍ تشم جذيذ ضشٍع ضذ .چٌاًچِ دس ًتيجِ اهتحاًات هَفك ضذيذ تثشيك هيگَيين ٍ اگش تعضي اص دسٍس سا افتادُايذ حتواً
جثشاى هيكٌيذ ٍ هيتَاًذ سكَي پشضي تشاي هَفميتّاي آيٌذُ دس آى دسٍس تاضذ .تِ ياد داضتِ تاضيذ كِ صًذگي داساي فشاص ٍ ًطية است ٍ
كسة هَفميت ،دستيافتٌي .دس اداهِ هطالة اصَل هطالعِ( پيام ضواسُ ٍ )2هْاست تشًاهِسيضي دسسي( پيام ضواسُ .......ٍ )01كِ ّوِ آًْا اص
هْاستّاي تحصيلي تِ حساب هيآيٌذ ،اكٌَى تِ هْاست يادداضتتشداسي دس كالس هيپشداصين.

( مهارتاهي يادداشتربداري رد كالس)
تخص عوذُاي اص يادگيشي دس كالس دسس صَست هيگيشد اها فمط حضَس فيضيكي كافي ًيست تلكِ تايذ فشد حضَس فعالي دس كالس داضتِ تاضذ.
يادداضتتشداسي اص هطالة استاد ،فشد سا اص حالت غيشفعال خاسج هيًوايذ ٍ دس فْن هطالة تسياس كوك هيكٌذ .يادداضتتشداسيّاي دليك اص هطالة
دسسي ،اّويت تسياس داسد .حتي اگش يادداضت تشداسي تشاي تْيِ جضٍُ ًثاضذ ،تاص ّن اّويت داسد صيشا تِ افضايص توشكض ،تَجِ ٍ دلت كوك هيكٌذ
يادداضتتشداسي جضء ضشٍسي يادگيشي ٍ هطالعِ كاسآهذ دس داًطگاُ است .تشاي يادداضتتشداسي تِ ايي ًكات تَجِ كٌيذ:

 -0عَاهل هضاحن سا اص خَد دٍس كٌيذ .صحثتكشدى ،خَسدى ،خٌذيذى ٍ هسائلي اص ايي لثيل ،يادداضتتشداسي ضوا سا دچاس اضكال هيكٌٌذ.
 -2تطَس فعاالًِ دس تحث ٍ هَضَع دسس ضشكت كٌيذ ،تِ سؤاالت پاسخ دّيذ ٍ اگش پشسطي دستاسُ هَضَع تشايتاى طشح ضذ ،آىسا تپشسيذ.
 -3تشاي يادداضت تشداسي اص ًوادّا ٍ عالئن استفادُ كٌيذ تا عمة ًواًيذ هثالً تِ جاي دالس اص ًواد آى يعٌي $استفادُ كٌيذ يا تِ جاي هساٍي

اص = ٍ تِجاي تضسگتش يا كَچكتش اص > ٍ < استفادُ كٌيذ.

 -4يادداضتّا سا دس دفتشي تضسگ ًگْذاسي كٌيذ .تٌْا حسي دفتشچِّاي كَچك دس آساًي حول آًْاستٍ .لي تشاي ّذف اصلي ضوا
هٌاسة ًيستٌذ .دفتش تضسگ تِ ضوا اهكاى حاضيًَِيسي هيدّذ.
ّ -5شگاُ يك هطلة توام ضذ كوي جاي خالي تالي تگزاسيذ تا دس صَست لضٍم دس آيٌذُ ،آى سا تا هطالة تكويلضذُ پش كٌيذّ .ذف ضوا
يادداضتتشداسي هفيذ است ٍ ًِ صشفاً ًگْذاسي اٍساق.
 -6كلوِ تِ كلوِ يادداضت تشداسي ًكٌيذ .صيشا توام هطالة اّويت يكساى ًذاسًذ .تيطتش ٍلت خَد سا صشف گَشدادى ٍ يادداضتتشداسي اص
ًكات هْن ٍ هطالة اصلي كٌيذ .اگش تا حذاكثش سشعت يادداضت تشداسيذ ،ضًٌَذُ خَتي ًخَاّيذ تَد.
 -7تِ صحثتّاي استاد خَب گَش دّيذ ٍ تِ هطالثي كِ استاد تش سٍي آى تأكيذ هيكٌذ دلت كٌيذ .تِ دًثال عثاساتي ًظيش«ًكتِ هْن
ايياست كِ »......يا «تِطَس خالصِ هيتَاى گفت كِ »......تشاي يادداضتتشداسي تاضيذ
 -8تِ هطالثي كِ استاد تش سٍي تختِ هيًَيسذ تَجِ كشدُ ٍ آىّا سا يادداضت كٌيذ.

 -9تَجِ داضتِ تاضيذ اگش استاد هطلثي سا چٌذ هشتثِ تكشاس هيكٌذ ،احتواالً آى هطلة ،تسياس هْن است.
ٌّ -01گاهيكِ استاد هطلثي سا تَضيح هيدّذ اتتذا گَش كٌيذ ٍ سپس آى هطلة سا تِطَس خالصِ تٌَيسيذ.
 -00يادداضت ّاي اصلي خَد سا تِ سشعت ٍلي خَاًا تٌَيسيذ تا تشاي خَدتاى لاتل خَاًذى تاضذٍ ،لي ّشكجا كِ تَاًستيذ ،اص عالئن اختصاسي
اتذاعي خَدتاى استفادُ كٌيذ.
 -02دس كالس دس سديفّاي جلَتش تٌطيٌيذ ،صيشا حَاستاى كوتش پشت هيضَد ٍ ضٌيذى ،ديذى ٍ تَجِ تِ هطالة هْن سادُتش هيضَد.
 -03تالفاصلِ تعذ اص كالس يادداضتّاي خَد سا هشٍس كٌيذ .دس ايي ٌّگام رّي ضوا آهادگي تيطتشي تشاي اييكاس داسدّ .وچٌيي ًكات هْن
سا هطخص كشدُ ٍ ًكات غيش ضشٍسي سا حزف ًوائيذ ٍ اگش هطلثي تِ ًظشتاى هيسسذ تِ آًْا اضافِ كٌيذ.
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