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 يداوطگاَ بٍ سبک يکتابخًاو

 راَىما هيدربارٌ ا

وِ ثب آى  يذ ٍ سٍؿيوٌ ياػتفبدُ ه يهْبست ّبٌىِ اص چِ يان، يِ ؿوب سا اهتحبى وٌيت اٍليوِ ٍضؼ اػتي يهب ا يي ساٌّوب، ػؼيدس ا
 يؾ وبسائيهٌدش ثِ افضاِ اخت ودن پشيخَاّ يؼتن ّبيّب ٍ ػ ي. هب ثِ اػتشاتظ، وذام اػتذيپشداص يه يثِ هغبلؼِ دس ػغح داًـگبّ

 يوتبثخَاًىِ ثِ ٌيخَاًذى سا ثْجَد ثجخـذ تب ا يذ هْبست ّبيتَاً ين گفت وِ چغَس هيؿَد. ثِ ؿوب خَاّ يت هغبلؼِ تبى هيٍ وفب
 .ذيثش وٌؾ داؿتِ ثبؿ ـتش ثب وتبة ّب ٍ همبالتيت ثيي هدوَػِ ثِ ؿوب ووه خَاّذ وشد تب ثب وفبيذ. ايل ؿَيتجذ هٌتمذ

 يزيادگي اَذاف

 ذ.يوٌ يذ دس حبل حبضش اص وذام هْبست هغبلؼِ اػتفبدُ هيي وٌييتؼ .1

 ذ.يهغبلؼِ هٌتمذاًِ سا ثَخَد آٍس يذ وِ چغَس هْبست ّبيي هفَْم ثشػيثِ ا .2

 ذ.يثب وتبة ّب ٍ همبالت داؿتِ ثبؿ يـتشيث استجبط( تب Quasarذ ) سٍؽ يوٌ يؼتويخَدتبى سا ٍاسد ػ .3

 ذ يتبى ثَخَد آٍس يوتبة خَاً يػجه ّب يشيگيپ يسا ثشا ييّب ياػتشاتظ .4

 
 فْشػت هغبلت 

 .يوتبثخَاً يؾ ثشوٌؾ ٍ گؼتشؽ هْبست ّبيافضا يثشا يح سٍؿيتَض—QUASARثِ سٍؽ  يهمذهِ ا .1

 ذ.ييآ يٌىِ چغَس اص ػْذُ هغبلؼِ وتبة ثش هياص ا يبثيّؼتن؟ خَد اسص يب هي وتبة خَاى ثش وٌـيآ .1.1

 يبثخَاًوت يثشا« كيٍ ػو يػغح» يسٍؽ ّب يظگيٍ .1.2

 نيوٌ يؿوب ًگبُ ه يوتبة خَاً يحبال ثِ ػجه ّب .2

 ذيداس ييؾ وبسايثِ افضا يبصيب ًيوِ آ ذيبثيدس  .2.1

 ذيؾ دّيخَد ثب وتبة هتي سا افضا طاستجبذ يتَاً يوِ چغَس ه ذيبثيدس .2.2

 ذ.يهغبلؼِ هٌتمذاًِ سا ثْجَد ثجخـ يوِ چغَس هْبست ّب ذيبثيدس .2.3

 وتبثخَاى وبسآهذ ؿذى .3

 ؟خَاًن ية هوتب يثب چِ ػشػت .3.1

 غ اعالػبت اص وتبةيػش يگشفت .3.2

 بى هتييه دسذا وشدى ساُ يپ .3.3

 هغبلؼِ فؼبل .4

 وتبثخَاى فؼبل ؿذى .4.1

 يوتبثخَاً يّب ياػتشاتظ دبديا .4.2

 هغبلؼِ همبالت هدلِ ّب .4.3

 وتبثخَاى هٌتمذ ؿذى .5

 يوتبة خَاً يؾ ثشدى هْبست ّبيپ .6
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 يبٍ سبک داوطگاَ يکتابخًاو

 QUASARبٍ ريش  يمقذمٍ ا .1

هْن اػت وِ  يليخ ثبؿذ. يوبهالً هتفبٍت اص خَاًذى دس اٍلبت فشاغت ه يمبتيٍ تحم ياّذاف داًـگبّ يَضَع ثشاه هيخَاًذى 
ذ ثَد ٍ يي كَست هَثشتش خَاّيذ وِ دس ايذ ٍ آى سا ثْجَد ثجخـيثَخَد آٍسدس خَد سا  يثِ ػجه داًـگبّ يوتبثخَاً يهْبست ّب

ذ. ثِ ػجبست يك هغبلؼِ وٌيي اًتظبس آى سا داسًذ وِ ؿوب دليهذسػ يذ. توبهيزة وٌذ تَاًؼت اعالػبت هشثَعِ سا وبسآهذ تش خيخَاّ
 ذ.يگشاى ًَؿتِ اًذ ثؼٌديذ ٍ هغبلت گفتِ ؿذُ سا ثب آًچِ وِ ديذ تَخِ داؿتِ ثبؿيخَاً يخَاٌّذ ثِ آًچِ وِ ه يگش، آًْب اص ؿوب هيد

ذ وِ اخبصُ دّذ تب اعالػبت ثلَست يثبؿ يوِ فشداص ايي اػت  شت) خيلي ثْي اهش وتبثخَاى فؼبل ثَدى اػت يت دس ايذ هَفميول
 (.ػش اٍ ثگزسد! يش فؼبل اص ثباليٍ غ ياًفؼبل

دس حبل حبضش چغَس ثب »دس هَسد  يذ وِ اعالػبتيبص داسيخَد سا ثْجَد ثجخـجذ دس اثتذا ً يوتبثخَاً يذ هْبست ّبيخَاّ ياگش ه
 .اػت هؼشٍف QUASARسٍؽ ثِ وٌذ وِ  يه يب هؼشفسا ثِ ؿو يؼتويي لؼوت ػيذ. ايوٌ يخوغ آٍس« ذييآ يبس هٌو يوتبثخَاً

 
QUASAR ذ ٍ يؾ دّيذُ ٍ آى سا افضايهٌتمذاًِ سا ثْجَد ثجخـ يهْبست وتبثخَاً اػت وِ ثِ ووه ؿوب خَاّذ آهذ تب يسٍؿ
 ػجبست اػت اص:

 

 
ذ وِ يسا پش وٌ يپشػـٌبهِ ا يؼتيب ًِ؟ ثبيوٌذ  يووى ياًتَاًذ ثِ ؿوب دس وتبثخَ يي سٍؽ هيب ايي هَضَع وِ آيبفتي اي يثشا

 .ذيوشد ياػتفبدُ هسا  يچِ سٍؿ لجلاص وٌذ ؿوب  يهـخق ه

QU :Question    ػَال 
A :Active    فؼبل ثَدى 

S :System    ؼتنيػ 
A:Aalysis    ليتحل 
R :Reflect    ذىيػٌد 

 

 اّذ وشد؟ي سٍؽ چغَس ثِ هي ووه خَيا

 وتبثخَاى فؼبل وتبثخَاى هٌتمذ وتبثخَاى وبسآهذ
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 ؟َستم يا مه کتابخًان بزکىطيآِ .1.1

 ذ.ييآ يوٌبس ه يٌىِ چغَس ثب وتبثخَاًياػت اص ا يبثيش خَد اسصيپشػـٌبهِ ص

 
 ذ:يش خَاة دّيثِ ػَاالت ص

 ش(يخَاة ) ثلِ/خ ػَال فيسد

  گزاسًذى اهتحبى الصم اػت، داسم يـتش اص آًچِ ثشايثِ هغبلؼِ ث يل وويهي توب  .1

  وٌن يخَاًن توشوض ه يبت آًچِ وِ هيحفظ وشدى خضئ يهي ثشا  .2

  خَاًن هشتجظ وٌن. يآًچِ وِ ه ثبسا  يهجبحث لجل يذُ ّبيوٌن ا يه يػؼ  .3

  بثنيدسؼٌذُ سا يًَ يَس اكلوٌن هٌظ يه يخَاًن ػؼ يسا ه يب همبلِ ايوِ وتبة  يٍلت  .4

  مخَاًذسا  يضيچوٌن وِ هي چِ  ياغلت اص خَدم ػَال ه  .5

ًذى اهتحبى اگزس يثشاوِ اػت  يبد گشفتي آى اعالػبتي يخَاًن توشوضم ثشا يوِ هغبلت سا ه يٍلت  .6
 الصم داسم

 

اص هغبلؼِ  وٌن يه يآًچِ وِ ػؼ يؼتن تب ثش سٍيا يوِ دس حبل هغبلؼِ ّؼتن گبُ ثِ گبُ ه يٍلت  .7
 وٌن فىششم، يبد ثگي

 

ب آًْب ٍالؼبً ّوبى يٌن وِ آيوٌن تب ثج يه يبت سا ثشسػيوِ هغبلؼِ سا توبم وشدم، ثِ دلت خضئ يٍلت  .8
 ّؼتٌذ وِ گفتِ ؿذُ اًذ. يّب

 

ـتش اص اًچِ وِ دس والع اػت ثِ يحبت ثيوٌٌذ ٍ تَض يش هجبحث هيسا وِ هشا دسگ يهي وتبة ّب  .9
 داسمدٌّذ، دٍػت  يهي ه

 

  دٍػت داسمسا ّؼتٌذ ساحتش فْن ٍثب  قك ٍ اعالػبت هـخيحمباسائِ دٌّذُ سا وِ  يوتبة ّب  .10

  خَاًن  يه همبلِ سا اص اٍل تب آخش ثغَس وبهل هي  .11

  وٌن يبداؿت هيسا  نيهفبّت ّب ٍ يؼٍال  .12

  وٌن يؼٌذُ تَخِ هيػوذُ ًَ يثِ اػتذالل ّب  .13

  وٌذ يه يجبًيي اػتذالل ّب سا پـتيا ؿَاّذب يوٌن وِ آ يي فىش هيثِ ا  .14

  وٌن يِ هيتْ ياػتفبدُ ثؼذ يثشا ٍاسخالكِ  يبداؿت ّبي  .15

 
 ياػت وِ سٍؽ ػغح يي هؼٌيذ ثِ ايخَاة ثلِ ثذّ 15ٍ  12،  11،  10، 6،  2،  1ت ػَاالت ؿوبسُ ياوثش بي ياگش ثِ توبه

ذ تب دس آصهَى يهَاسد هْن ثبؿ يبد ػپبسيذ وِ لبدس ثِ يوٌ يه يّػبصهبًذ يتبى سا ثِ گًَِ ا يشيبدگيذ. يسا اًتخبة وشدُ ا يخَاً
 ذ.ياص آى اػتفبدُ وٌ

ك ياػت وِ سٍؽ ػو يي هؼٌيذ ثِ ايخَاة ثلِ ثذّ 14ٍ  13،  9،  8،  7،  5،  4،  3ت ػَاالت ؿوبسُ يب اوثشي ياگش ثِ توبه
ذ تب هغبلت سا يوٌ يه يذ ٍ ػؼيـياًذ يذ هتمذاًِ هيًخَا يوِ ه يذ. دس هَسد اعالػبتياًتخبة وشدُ ا يشيبدگي يسا ثشا يخَاً

 يه تيٍ هغبلؼِ ًـبًگش فْن ٍ خالل يشيبدگيي سٍؽ يذ. ايشيبد ثگيذ دسن وشدُ ٍ ييگَ يثِ ؿوب ه والعفشاتش اص آًچِ وِ 
 ثبؿذ.
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 يق خًاويي عم يسطح يريش َا يُايژگيي .1.1

 ذ.يٌيث يسٍؽ ه ي دٍيث يب تفبٍتيآ
 حفظ وشدى  <----------------- يخَاً يسٍؽ ػغح

 ذىيفْو <------------------ يك خَاًيسٍؽ ػو
 
ِ آًْب سا دس هَالغ وذ ثَد يذ لبدس خَاّيسا ثغَس وبهل ثفْو يهَاد دسػبى اص ّش دٍ سٍؽ اػتفبدُ وشدُ اًذ. اگش يؿه ّوِ داًـدَ يث

 ذ.يشيبص ثىبس گيهَسد ً

 يخًاو يريش سطح يّب يظگيٍ
 يدٍسُ دسػ يببصّيذى ثِ ًيسػ يل ثشايتوب 

 ًبص اهتحبىيحفظ وشدى اعالػبت هَسد 

 ًق اكَل اص هثبل ّبيدس تـخ يًبتَا 

 ل ؿذُيتحو يه وبس اضبفيف ثؼٌَاى يثشخَسد ثب تىل 

 ّب يهَسد اّذاف ٍ اػتشاتظ ـوٌذ دسيش اًذيغ 

 يق خًاويريش عم يّب يظگيٍ

 ذىيفْو يل ثشايتوب 

 َب همبلِيوتبة  يثب هحتَ يثشوٌؾ ل 

 يذ ثِ داًؾ لجليخذ يّبذُ يسثظ دادى ا 

 ّبت سٍصاًِين ثِ تدشثيسثظ دادى هفب 

 بهذ ّبيغ ثِ پيسثظ دادى ٍلب 

اسؿذ ٍ ثبالتش (  ي) وبسؿٌبػ يليالت تىويتخل يي دٍسُ ّبيٍ ّوچٌ يوبسؿٌبػ يبى دٍسُ ّبيسٍد وِ داًـدَ ياًتظبس آى ه
 ثْجَد ثخـٌذ. سا دس خَد ثَخَد آٍسدُ ٍ يك خَاًيهٌتمذ ثبؿٌذ ٍ سٍؽ ػو يوتبثخَاى ّب

 يسبک کتابخًاو يتعمق بز ري .1

ذ ٍ احتوبالً اص سٍؽ يهغبلؼِ ؿوب دس داًـگبُ ًخَاّذ پشػ يّب ييوغ اص تَاًبچ يّذ. يّؼت يبديص يليبصهٌذ هغبلؼِ خيًـگبُ ًادس د
ؼتٌذ ٍ يهٌبػت ً يليخ يهغبلؼِ داًـگبّ يثَدُ اػت، اهب اوٌَى ثشا ذيهفتبى يذ وِ دس گزؿتِ ثشايوٌ ياػتفبدُ ه يْبيٍ اػتشاتظ يّب
 الصم سا ًذاسًذ. ييب وبسآي

ذ دس يتَاً يذ. ػپغ هيذ فىش وٌيوِ ثب وتبة داس يهغبلؼِ تبى ٍ دسخِ ثشوٌـ يضاى وبسآهذين وِ ثِ هيخَاّ يي لؼوت اص ؿوب هيدس ا
 ذ.يگش ساٌّوب هشاخؼِ وٌيد يثِ لؼوت ّب يي خٌجِ اص وتبثخَاًيهَسد ثْجَد ا
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 ذيتان دار يکتابخًاو ييبٍ بُبًد کارا ياسيا ويىکٍ آين بٍ ادبز يپ .1.1

 
هشٍس  يًوشُ گشفتي، هغبلؼِ ثشا ي، هغبلؼِ ثشايٌِ ايهغبلؼِ صه يوِ ثشا يـتش دس هَسد ساّيذ تب ثيش داؿتِ ثبؿيثِ ػَاالت ص يًگبّ

 ذ.يثلِ اػت سا ػالهت ثضً تبىسا وِ خَاة  يذ. ػَاالتيبثيذ سا دسيؾ گشفتِ ايدس پ ؾ داًؾ ٍ فْنيافضا يهمبالت ٍ هغبلؼِ ثشا

 ػالهت ثضى ػَال فيسد

 يذُ ايا اتوبم،ذ ٍ ثؼذ اص يخَاً ياص هدلِ سا اص اٍل تب آخش هه همبلِ يب ياص وتبة  يب ثخـيآ 1
 ذ؟يآٍس يهجْن اص آى ثذػت ه

 

  ذ؟يسا اًدبم دّ يدسػ يبص دٍسُ ّبيثشد تب هغبلؼِ هَسد ً يه يبديب ٍلت صيآ 2

ػشتبى  يثبالذ اص يخَاً يوِ ه يب همبالتيب وتبة ّب يذ وِ ثخؾ ّب يذُ ايسػ دِيي ًتيب ثِ ايآ 3
 گزسد؟ يه

 

  ذ؟يخَاً يب ولوِ ثِ ولوِ هيآ 4

  ؟ذيوٌ يپچ پچ هبم هغبلؼِ ولوبت سا دس رّي تبى گب ٌّيآ 5

  ذ؟يذ ٍ دٍثبسُ ثخَاًيسا ثخَاً يذ وِ ثخؾ ّبيوٌ يذا هيبص پيب ًيآ 6

  ذ؟يخَاً يسا ثٌذست ه يتِ ٍ همبالت هدلِ اـشفيب وتبة هتي پيآ 7

  ذ؟يدّ يش هييب ػشػت هغبلؼِ تبى سا تغيآ 8

وتبثخَاى وبساهذ »  3ؿَد وِ ثِ ثخؾ  يـٌْبد هيذ ٍ پيهغبلؼِ داس ييبص ثِ ثْجَد وبسآيذ. ًيـتش اص چْبس ػَال سا ػالهت ثضًياگش ث
 ذ.يهشاخؼِ وٌ« نيثبؿ

 ذيبزکىص با مته دار يچگًوگبًد بٍ بُ ياسيا ويىکٍ آيٍ ايبزدن  يپ .1.1

 
 ذيوٌذ ػالهت ثضً يوِ دس هَسد ؿوب كذق ه يِ ػَاالتث

 ػالهت ثضى ػَال فيسد

  ذ؟يّؼت يشيبل چِ چجمبٌ دًيذ وِ دليداً يب هيآ 1

  ذ؟يب هشتجظ ثِ وبستبى سا اًتخبة وٌيػبت هْن ٍ الذ اعيتَاً يب هيآ 2

  ذ؟يثبؿ يه يذيول يب لبدس ثِ ثشداؿت ٍاطُ ّبيآ 3

  ذ؟يدّ يش هييخَد سا تغ يػجه وتبثخَاً ،فيتىل ًَعب ثؼتِ ثِ يآ 4

  ذ؟يذ ثب آًْب چِ وٌيداً يب هيذ آيوٌ يوِ اعالػبت سا خزة ه يدس هَالؼ 5

  ذ؟يوٌ يه يب ثغَس هٌظن دسن ٍ فْن خَد اص هغبلؼِ تبى سا ثشسػيآ 6

  ذ؟يسا ثْجَد ثجخـ يذ وِ چغَس دسن هغلت دس ٌّگبم وتبثخَاًيداً يب هيآ 7

  دس هتي وتبة چِ خَاّذ ثَد؟ يذ وِ هَضَع ثؼذيوٌ يٌيؾ ثيذ پيتَاً يب هيآ 8
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ؿَد وِ ثِ ثخؾ چْبس  يـٌْبد هيذ. پيي وٌيفؼبل توش يوتبثخَاً يـتش ثش سٍيذ الصم اػت وِ ثياگش ووتش اص چْبس ػَال سا ػالهت صد
 ذ.يهشاخؼِ وٌ« وبسآهذ ؿذىوتبثخَاى »  3ب ثِ ثخؾ يٍ « وتبثخَاى فؼبل ؿذى» 

 ذيمطالعٍ مىتقذاوٍ دار يبٍ بُبًد مُارت َا ياسيا ويىکٍ آيبزدن بٍ ا يپ .1.2

 
 ذ:يػالهت ثضً وٌذ يكذق هوِ دس هَسد ؿوب  يدس همبثل ػَاالت

 ػالهت ثضى ػَال فيسد

  ؼٌذُ چِ ًَؿتِ اػت؟يذ وِ ًَيپشػ يذ ٍ اص خَد هيخَاً يذ وِ چِ هيوٌ يي فىش هيثِ ا 1

  ؟ذيؼٌذُ ّؼتيهَضغ ًَ يبثيدس اسص يب ػؼيآ 2

  ذ؟يدّ يلشاس ه يهَخَد سا هَسد پشػؾ ٍ ثشسػ يذُ ّبيب دس ٌّگبم هغبلؼِ ايآ 3

  ذ؟يثبؿ يهَسد اػتفبدُ ه يق اًَاع هختلف اػتذالل ّبيب لبدس ثِ تـخيآ 4

  ذ؟يگشاى ّؼتيثب د ؼٌذُيي ًَيا يفتِ ّبگي يدبد استجبط ثيٍ ا يذيب لبدس ثِ ػبخت اعالػبت وليآ 5

  ذ؟يثحت ٍ اػتذالل هتي داؿتِ ثبؿ ياص چگًَگ يلضبٍت ذيتَاً يب هيآ 6

ت يب ثْتش حوبيگش يد يثِ ؿىل ،وِ چغَس هوىي اػت اعالػبت ذيسا داؿتِ ثبؿ يبثيي اسصيا ذيتَاً يب هيآ 7
 ؿًَذ؟

 

  اًذ؟ اػتذالل ًـذُ يذ وِ ثِ خَثيوٌ يسا ًىتِ گزاس يبتيفشض ذيتَاً يب هيآ 8

ؿَد وِ ثِ  يـٌْبد هيذ. پيهٌتمذاًِ سا ثْجَد ثجخـ يوتبثخَاً يذ. الصم اػت وِ هْبست ّبياگش ووتش اص چْبس هَسد سا ػالهت ثضً
 ذ.يهشاخؼِ وٌ« ؿذى وتبثخَاى هٌتمذ» ثخؾ پٌح 
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 ضذن کتابخًان کارآمذ .2

ش سا دس ًظش داؿتِ يالصم اػت وِ هَاسد ص يًـگبّت ؿوب ثؼٌَاى ثه وتبثخَاى دايٍ ومب ييؾ وبسآيثِ هٌظَس ووه دس خْت افضا
 ذ:يثبؿ

 ذيػشػت هغبلؼِ خَد سا ثبال ثجش 

 ٌىِ چغَس هتي هَضَع هَسد ًظش دس وٌبس ّن يثب ثذػت اٍسدى داًؾ اهثبل  يثشا –ذ يذا وٌيهتي پبى يهش خَد سا دس يهؼ
 ذُ ؿذُ اػت يچ

 هٌبػت اػت يب هتي اًتخبثيذ وِ آيشين ثگيتلو 

 

 داسًذ وِ اص خولِ آى ػجبست اػت اص: يدس هَسد وتبثخَاً يذ خشافيػمبافشاد  يثشخ
 ن دؿَاس ووىن خَاّذ وشدياگش هغبلت سا آّؼتِ تش ثخَاًن، دس فْن هفبّ

ٌّذ ٍ د يًىبت هْن سا اص دػت ه يـتشيتَاًذ فْن هغبلت سا هـىل تش وٌذ. افشاد وٌذ خَاى ثِ احتوبل ث يه ياٍلبت وٌذ خَاً يگبّ 
 وٌٌذ. يذا هيهـىل پ بتيثب خضئ

 ن خَاّن ؿذ.ياص وتبة سا ثبسّب ٍ ثبسّب ثخَاًن لبدس ثِ دسن هفبّ يب فلليه ثخؾ، همبلِ ٍ ياگش 
ذ وِ اص يخَاّ يذ ٍ تٌْب هياص آى ًذاس يذُ ؿفبفيٌىِ ايب ايهـىل اػت ٍ  يليتبى خيذ وِ دس اثتذا ثشايمِ ّؼتيدػت ثِ  يذ ثب هتٌيؿب

 ذ.يوٌ يه اػفٌح هجبدست ثِ هغبلؼِ هيبثذ ٍ ّوبًٌذ ي يهتي خالك
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 کىم؟ يمطالعٍ م يچٍ سزعتبا  

 ص سزعت:يآسما
 ذيًبآؿٌب سا اًتخبة وٌه لغؼِ هتي ي 

 ذيشيخَد دس ًظش ثگ يمِ ٍلت ثشايدُ دل 

 ذيـوبسثذ سا يي هذت خَاًذيسا وِ دس ا يتؼذاد ولوبت 

 ذين وٌيول ولوبت سا ثِ دُ تمؼ 

  ِذ.يخَاً يه يمِ چٌذ ولوِ سا ثِ ساحتيدس ّش دلپبػخ تبى ثِ ؿوب خَاّذ گفت و 

 ذ.يي هْبست وبس وٌيا يذ الصم اػت وِ سٍيخَاً يمِ هيولوِ دس دل 200اگش ووتش اص 
 

 ص سزعت مطالعٍ:يافشا
 بى تذ ٍ توشوض ٍ ػغح دسن يؼتش ثخَاًيذ تب ػشيذ ثَد وِ خَدتبى سا پشٍسؽ دّيذ، لبدس خَاّيي ثبؿياگش هلون ٍ آهبدُ توش

 ذ.يجَد ثجخـسا ثْ

 ؼتذ ثِ آى يا يوِ چـن ه يق دّذ. ّش هَلؼيؼتذ ٍ ولوبت سا تـخيا يوٌذ، ه يهغبلؼِ، چـوبًتبى حشوت ه مدس ٌّگب
ؿَد ٍ دس حبفظِ  يؿَد، دسن ه يق دادُ هيوِ دس آى هغلت هَسد هغبلؼِ تـخ يٌذ. ) دٍسُ ايگَ يتوشوض هتَلف ه ي

 ثبؿذ. يهْن ه يي توشوض ػبهلي( اًذاصُ ٍ عَل اؿَد. يشُ هيرخ

 وٌٌذ ٍ ثِ  يذ ٍاطُ ّب هشتجظ هيش هْن سا ثب وليخَاًٌذ. هتَػظ خَاى ّب ولوبت غ يوٌذ خَاى ّب هتي سا ولوِ ثِ ولوِ ه
ه يسا داسد ٍ  ييي وبسآيـتشيدّذ. تٌذ خَاى ّب ث يؾ هيي ػول ػشػت هغبلؼِ سا افضايا –بص داسًذ يً يووتش يتَلف توشوض

 ذ.ٌخَاً يه لحظِ هيػجبست وبهل سا دس 

  ي يوؼت ا يذ. اهب لغؼبً ثشايآهبدُ وٌ يخَاًذى لغؼِ ثضسگتش هتي دس ّش تَلف توشوض يثشاخَدتبى سا ذ يتَاً يؿوب ّن ه
 ذ.يبج داسيي احتيهْبست ثِ توش

 غ ثِ ذ ٍػپيخَاً ياػت وِ چٌذ ولوِ ه يي هؼٌيذ. ثشگـتي ثِ ػمت ثِ ايوٌ يي هغبلؼِ اص ثشگـتي ثِ ػمت خَدداسيدس ح
بى يي ػول خشيثب ا ) ذيًگشفتِ ا يل وِ هفَْم سا ثِ دسػتيي دليذ ثِ ايذ ؿبيذ تب دٍثبسُ آى ولوبت سا ثخَاًيػمت ثشگشد

ثْتش اػت وِ تب  يليخ .(ذيثىٌ يٌىِ ثِ آى ووىيذ تب ايوٌ يؾ هيدچبس تـَذ ٍ دسن ٍ فْن خَد سا يوٌ يهغبلؼِ سا لغغ ه
 يذ. ثخؾ ّبيبص هدذداً ول لغؼِ سا ثخَاًيذ ٍ دس كَست ًيَست ثه ضشة ثخَاًب لغؼِ هتي سا تب آخش ثليثخؾ  ياًتْب

 خَاًذُ ؿًَذ. يىجبس ثِ آّؼتگيٌىِ يؿًَذ تب ا يدؿَاس ثْتش اػت وِ دٍثبس تٌذ خَاً

  آٍسد. يي هييذ چشا وِ ػشػت سا پبيوٌ يخَدداس رٌّتبىاص ثلٌذ خَاًذى ولوبت دس 

 ً ِذ.يش دّييذ وشد تب ػجه هغبلؼِ ٍ ػشػت خَد سا تغيذا خَاّيبص پيثب تَخِ ثِ هغبلت هَسد هغبلؼ 

 ذ ثب يـشفتِ آؿٌب ثبؿيپ يوتبثخَاً يه ّبيوٌذ ٍ ّشچِ ثب تىٌ يـشفت هيي پيثب توش يذ وِ وتبثخَاًيثِ خبعش داؿتِ ثبؿ
 ذ وشد.يذا خَاّيپ يثِ اعالػبت دػتشػ يـتشيػشػت ث

 بزداضت اطالعات اس مته .2.1

ي يه هتي دس وَتبُ تشيي اعالػبت هوىي اص يـتشيوِ دس آى ثاػت وِ  ياػت. سٍؿ يبثخَاًاص وت يػجه خبك يخًاو يسطح

ه ثخؾ ٍ يب تلَس ٍ تفىش هشثَط ثِ يثشداؿت خبى والم  ياػت ٍ ثشا يت ثلشيفؼبل يخَاً يؿَد. ػغح يصهبى هوىي حبكل ه
ذ اص ساػت ثِ يخَاً يول هتي سا هوِ گًَِ  چـوبى تبى ّوبى ذ ٍيخَاً يي سٍؽ ول كفحِ سا ًويفلل اص هتي اػت. دس اه يب ي

 وٌذ. يٍ ًَؿتِ ّب حشوت ًو يش خظ ّبيهؼ چپ دس
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 يدس هتي ه يبفتي هَضَع خبكيي ػَد سا داسد وِ ثذًجبل يـتشيث يي سٍؽ هَالؼياػت. ا ياص وتبثخَاً يگشيد سبک يريخًاو

وِ دس  يب هَالؼيذ يگشد يه يتلفي ثذًجبل اػن ؿخق خبك ييوِ دس فْشػت ساٌّوب يب ػجبست. هبًٌذ هَالؼيه ولوِ يهبًٌذ  –ذ. يثبؿ
 بص سا داسد.يذ وِ وذام كفحِ اعالػبت هَسد ًيي ّؼتيِ وتبة ثذًجبل ايًوب

  يخَاً يسٍؽ ػغح
 (يخَاً يػغح هذتاص حشوت چـن دس  ي) هثبل

 

 متهان يمز مطالعٍ در يافته مسي .2.1

ي يذ. ايؾ دّيهَضَع خبف افضا يثب سٍؽ ًگبسؽ هتي ثشا ييك آؿٌبيٍ دسن خَد اص هتي سا اص عشذ ػشػت هغبلؼِ يتَاً يه
ؼٌذُ هَضَػبت سا ثِ يٌىِ ًَيهتي ٍ ا يػبصهبًذّ يگًَگي ثْتش اػت وِ چيًبم داسد. ّوچٌ «ب ًَع ًگبسؽيػجه هتي »ت يخلَك
، يذ وِ ػلَم هختلف )هبًٌذ خبهؼِ ؿٌبػيبد داؿتِ ثبؿيثِ  ذ.يدّ لشاس يبثيه اػتذالل ثشػذ سا هَسد اسصيذُ اػت تب ثِ يچ يَُ ايچِ ؿ

 يي ػلَم دس ؿىلْبيل هتي دس ايي دليهختلف اػتذالل سا داسًذ ٍ ثِ ّو يٍ ...( سٍؽ ّب ي، فبسهبوَلَطيَلَطيضي، فيفلؼفِ، سٍاًـٌبػ
 دّذ. يًـبى ه يٍاثؼتگ يخبكشد ٍ ثِ همشاست يگ يهختلف لشاس ه

ثْتش ٍ وبسآهذ تش  ،ش هغبلؼِيذا وشدى هؼيپ يهتي ثشا يبثيدس ٌّگبم اسصوٌذ تب  يؿَد وِ ثِ ؿوب ووه ه يُ هآٍسد يٌدب ًىبتيدس ا
ذُ ؿذُ اػت سا ياسائِ هَضَػبت چ يسا وِ هتي ثشا يشيذ هؼياػت وِ ؿوب ثب يي هؼٌيذا وشدى خَاة ًىبت فَق ثِ ايذ. پيػول وٌ

 ّذ داد.ؾ خَايي وبس دسن ٍ ػشػت سا افضايٍ ا ذيذا وٌيپ

 ب آخش فلليدس اٍل  –فلل هؼوَالً ودب لشاس داسًذ  يخالكِ ّب 

 ؿذُ اػت؟ ين ثٌذيي وَچىتش تمؼيب فلل ّب ثِ ػٌبٍيآ 

 دٌّذ؟ ياص ػبختبس فلل ثِ هي ه يول يسهشٍ ،ييش ػٌبٍيص ي ٍيب ػٌبٍيآ 

 دس آخش فلل ٍخَد داسد؟ يب ثخؾ ثبصًگشيآ 

 حبت خذاگبًِيت تَضػذ، فْشيًگ، خظ تبوپش س –چگًَِ اسائِ ؿذُ اًذ  يذياكغالحبت ول 
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 ب آخش داسد؟يدس اٍل  يػجبست خالكِ وٌٌذُ ا ثخؾب ّش يآ 

 ت وٌٌذُ سا آٍسدُ اػت؟يب هغبلت حوبيٍ ّب  ؿَاّذبى ػجبست خالكِ وٌٌذُ يب ّش ثخؾ ثؼذ اص ثيآ 

 اسائِ ؿذُ اػت؟ هجْن يـتش هتي ّبيح ثيتَض يه ثشايؿوبت يب سٍؽ ّبيآ 

 ؟خَسد يهتي ثِ چـن ه ييدس كفحِ آسا اعالػبت يب تَاليآ 

 ي يتوش يؼتياػت اگش هَسد دٍم دسػت ثبؿذ ثب يبى هغبلت هتىيث يذُ ثشايچيب وبهالً پيهتي ثِ خوالت وبهالً ػبدُ ٍ ه ي
 ذياص آًْب ثذػت آٍس يذ تب ثب ػذم اًتخبة ثِ ػشػت تلَسيداؿتِ ثبؿ يوبف

 مطالعٍ فعال .3

بس ووه خَاّذ يي هَضَع دس خزة اعالػبت اص هتي وتبة ٍ همبالت ثِ ؿوب ثؼيذ چشا وِ ايؿفؼبل ثب يبس هْن اػت وِ وتبثخَاًيثؼ
 ؾ ػبدُ وتبة.يه پَياػت تب كشفبً  ٌذوي هغبلؼِ ّذفيمت اػبػبً ايدس حم  –وشد. 

 کتابخًان فعال ضذن .3.1

 ذ. يي سًٍذ هَثشتش ؿَيذ ٍ دس ايئي ؿَهغوآى  ييذ تب اص وبسآياًدبم دّ يتبى سا ثگًَِ ايذ وِ وبسّبيب تب ثحبل دس ًظش داؿتِ ايآ

 ذ.ياس خًدتان بپزس يقبل اس ضزيع مطالعٍ ..... سًاالت
اص  يٌيؾ ثيٍ پ يسا ثِ هٌظَس هشٍس ول ياص هدلِ، ثْتش اػت وِ ػَاالت يب همبلِ اي اص وتبة يب ثخـيه فلل ي هغبلؼِلجل اص ؿشٍع 

 ذ:يّش اًدبم ديذى هَاسد صيثب ثپشػسا ي وبس يذ. ايَد ثپشػخ

 خَاًن؟ يي هَضَع سا هيچِ ا يثشا 

  ثبؿن؟ يه يضيبفتي چِ چيثِ دًجبل 

 هي پش خَاّذ وشد؟ يآى سا ثشا يخبل يي هتي خبّبيداًؼتن ٍ ا يسا اص لجل ه يچِ اعالػبت 

 ي اػت؟يّذف هي هٌبػت تش يب هتي حبضش ثشايآ 

 يي ػَاالت هيذ. ايبص داسيب ثِ آى ًيذ يخَاّ يسا ه يػبتذ وِ چِ ًَع اعاليذ ثْتش اػت اص خَد ثپشػيوِ ؿشٍع ثِ هغبلؼِ وشد يهَلؼ
 شد:يثگ يتَاًذ دس ػِ گشٍُ خب

 هثبل ي: ثشايميحم: 

o ي ثَدُ اػت؟يدبد لَاًيهؼئَل ا يچِ وؼ 

 هثبل ي: ثشاياػتٌجبع: 

o هَثشتش اػت؟ يوِ ًـبى دّذ لبًَى خبك يذا وٌيدس هتي پ يؿَاّذ يتَاً يب هيآ 

 هثبل يهٌتمذاًِ: ثشا: 

o لبًغ وشدى اسائِ وشدُ اػت؟ يثشا يؼٌذُ ؿَاّذ وبفيب ًَيآ 

o ح اسائِ ؿذُ لبثل اػتوبد ٍ هؼتجش اػت؟يب ًتبيآ 

o ؟سػذ يثِ ًظش ه يهٌغمؼٌذُ يش ًَيب تفؼيآ 

 ذيوافذ استفادٌ کى يه مطالعٍ ............. اس روگ َايدر ح
 يذ اػت. ثشايػالهت صدى اعالػبت هْن هف يشاهختلف ث يي ثبٍس ّؼتٌذ وِ اػتفبدُ اص سًگ ّبيبى ثش ايداًـدَ.اص  يبسيثؼ

ػبت الي خَاًذى اعيوشدُ ٍ دس ح ياص وتبة سا وِ ثِ ًظشتبى هْن ٍ هشتجظ اػت سا وپ يي هٌظَس الصم اػت وِ لؼوت ّبيا
ذ ٍ كشفبً ياػت وِ ؿوب ثب هتي ثشوٌؾ داس يي ثذاى هؼٌيذ. ايهختلف ػالهت ثضً يؿذُ ثب هبسوش ّب يسا ثلَست عجمِ ثٌذ

 ذ.يوٌ يًو يخَاً يغحػ
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ذ وِ ثِ يذ ٍ هتَخِ ثبؿيهَثش خَاّذ ؿذ وِ ّذف خَد اص هغبلؼِ سا ثذاً يهختلف هَلؼ يثب سًگ ّب ين دس ػالهت گزاسيتلو
ه سًگ ػالهت يب پبسگشاف سا ثب يه لؼوت يدس  ياكل يذُ ّبيذ وِ ايهوىي اػت ثخَاّ هثالًذ. يثبؿ يه يضيدًجبل چِ چ

 ذ.يگش ػالهت ثضًيسًگ دثب سا  يٍ فشػ يب ٍاعالػبت ووىذ ٍ ؿَاّذ ٍ هثبل ّيثضً

 ذ.يوٌ يًْب سا عجفِ ثٌذآ يوشدُ ٍ ثب سًگ هـخل ييسا ؿٌبػب ياسخبػ يذ ّبيٍ ول يثْتش اػت وِ اػبه 

 گش يه سًگ ٍ اعالػبت اسخبع دادُ ؿذُ سا دس سًگ ديؼٌذُ سا دس يذ ًَيبى دٍػت داسًذ وِ ػمبياص داًـدَ يثشخ
 هـخق وٌٌذ

 سا ت ؿوب ووه وٌذ تب ػَاالت خَد يتَاًذ ثِ خالل يٍخَد داسد وِ ه يهختلف يذ ساُ ّبيٌيث يى وِ هّوچٌب
 «ذ.يسا ثشداس يهَثشتش يبداؿت ّبيذ ٍ يخَاً يسا ه يضيوِ چِ چ»ذ يوٌ يعشاح

 ذ داؿت.يبص خَاّيً( Highlighterهـخق وٌٌذُ ) يه ّبياص هبط يي هٌظَس ثِ هدوَػِ ايا يثشا
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 SQ3Rوٌذ  يٌىِ چغَس وبس هيب ايؼت ٍ يمبً چيذ وِ دليؼتيذ اهب هغوئي ًيذُ ايؿٌ يض ّبيي سٍؽ چياص ؿوب دس هَسد ا يثؼض
 ثبؿذ: يش هيهخفف ولوبت ص

Surveryهتي ي: ثشسػ 
 ؿوب. يبص ّبيػت آى ثب ًٍ تٌب يول يذُ ّبيدسن ا يهتي ثشا يخَاً يب ػغحي يهشٍس اخوبل 

Questionػَال وشدى : 
 يي وبس ثبػث توشوض هيذ. ايذ اص آى ثِ دػت آٍسيخَاّ يسا ه يضيذ ٍ چِ چيخَاً يهتي سا ه يچِ هٌظَس يذ وِ ثشاياص خَدتبى ثپشػ

 ؿَد ٍ اگش رّي تبى فؼبالًِ ثِ دًجبل خَاة پبػخ ّب ثبؿذ، دسن تبى اص هغبلت ثْتش خَاّذ ثَد.
Readًذى: خَا 

 .ذيبؿث ياكل يذُ ّبيذ ٍ ثِ دًجبل اين وٌيتمؼ يوَچىتش يذ ٍ هغبلؼِ تبى سا ثِ ثخؾ ّبيثِ دلت ثخَاً
Recallيبثي: ثبص 

ب لبدس ثِ پبػخ يذ وِ آيوٌ يذ. ثشسػيسا اص آى اػتخشاج وٌ يٍ ًىبت اكل ذيسد ؿَذ يوِ ّن اوٌَى خَاًذ يهغبلج يدس رّي تبى اص سٍ
 ذ.يبص سا خوغ وشدُ ايب هغبلت سا ّضن ٍ خزة ٍ اعالػبت هَسد ًيذ وِ آيوٌ يذ. ثشسػيِ ّؼتيثِ ػَاالت اٍل ييگَ

Reviewهشٍس : 
ثبؿذ.  يذ هيخَاػت يؿوب هوِ  يض ّبيثِ ّوِ آى چ ييدس ثِ پبػخ گَبذ ليوِ هغبلؼِ وشد يب لغؼِ ايذ وِ آيٌيذ ٍ ثجيثِ ػمت ثشگشد

 ذ.يبد داسيچِ همذاس اص آى سا ثِ 

 جالتمطالعٍ مقاالت م .3.2

مت ٍاّوِ داسًذ وِ يي حميهتي اػت ٍ اص ا يدؿَاستش اص وتبة ّب يي ثبٍس ّؼتٌذ وِ خَاًذى همبالت ػلويا شث يبديبى صيداًـدَ
 ش دس آهذُ اػت.يي ػلن ثِ سؿتِ تحشيتَػظ هتخلل يػلو يهمبالت هدلِ ّب

 اػتفبدُ وشد. ييسٍؽ دٍتب ثْتش اػت اص يدس خَاًذى همبالت ػلو
 :ياخوبل ثذػت آٍسدى ًظش

 ح يي ًتبيذ. خالكِ همبالت ؿبهل هٌغك هغبلؼِ ٍ ّوچٌيدّذ سا ثخَاً ياص همبلِ سا اسائِ ه يذُ همبلِ سا وِ خالكِ ايچى
 ثبؿٌذ. يح هيش ًتبيٍ تفؼ ياكل

  ذ. دس يثخَاً يثخؾ خالكِ سا ًذاؿتِ ثبؿذ. لؼوت ثحث سا ثغَس ػغح يذ. اگش همبلِ ايسا ثخَاً يشيدِ گيخالكِ ٍ ًت
تبى  يف دسػيتىل يب ثشايك ؿوب هشتجظ اػت. آيب تحميب ّذف هغبلؼِ ثب اعالػبت هَخَد يذ وِ آيهغبلؼِ اص خَدتبى ثپشػي يح
 ذ اػت؟يهف

 ذ.يبت سا اخز وٌيذ ٍ خضئيثِ ػمت ثشگشد
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 ذيي هغبلؼِ ثبؿيذ ٍ ثِ دًجبل پبػخ آًْب دس حيسا ثپشػ ياص خَد ػَاالت 

 ًذ.يلشاس دّ يبثيل ٍ اسصيآى سا هَسد تحل يبّبفتِ يذ ٍ يهمبلِ سا هٌتمذاًِ ثخَا 

 کتابخًان مىتقذ ضذن .4

استجبط خَدتبى  –ذ يوٌ يدبد هيوِ ثب هتي ا يي ػول ػجبست اػت اص استجبعياوثش ا اػت. يبتيوبهالً ح يهغبلؼِ هتمذاًِ دس داًـگبُ اهش
حبكل  يذ. هغبلؼِ هٌتمذاًِ هؼوَالً هَلؼيپشػ يهي هغبلؼِ ياػت وِ اص خَدتبى دس ح يي ػجبست اػت اص ًَع ػَاالتيگشاى. ّوچٌيثب د

 .سا داسا اػتب هَضَػبت هَسد هغبلؼِ يبت يب ًظشياص هغبلت ٍ  يب دسويِ ٍ يؿَد وِ داًـدَ داًؾ اٍل يه

 است؟ يمطالعٍ مىتقذاوٍ: چ
ـوٌذاًِ يوبهالً اًذ يهْبستي ػول يذ. اياػتذالل هتي داؿتِ ثبؿ يچگًَگاص  يهغبلؼِ هٌتمذاًِ الصم اػت وِ لضبٍت يثشا 

ذ هتي سا ثغَس يذ ثبيسا ؿشٍع وٌ يٌىِ هغبلؼِ هٌتمذاًِ خذيِ آى داسد. لجل اص ايفبكلِ گشفتي اص هتي ثؼذ اص هغبلؼِ اٍلبصهٌذ ياػت وِ ً
 ذ.يبٍسيثِ دػت ث يِ سا اص هحتَيذ تب اكَل پبيه ًَثت ثخَاًيغ ٍ دس يوبهل ٍ ػش

 ػجبست اػت اص ياكل يذ ّبيول
 (يخَاً يذ )سٍؽ ػغحيذػت اٍسدى اعالػبت هغبلؼِ ًىٌث يفمظ ثشا

 (.يك خَاًيذ )سٍؽ ػويذى دس هَسد هَضَع خبف هغبلؼِ وٌيـياًذ يثذػت آٍسدى سٍؽ ّب يثشا
 

 

 عبارت است اس ياصل يذ َايکل

 )فمظ ثشاي ثذػت اٍسدى اعالػبت هغبلؼِ ًىٌيذ )سٍؽ ػغحي خَاًي 

 .)ثشاي ثذػت آٍسدى سٍؽ ّبي اًذيـيذى دس هَسد هَضَع خبف هغبلؼِ وٌيذ )سٍؽ ػويك خَاًي 
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 ذ:ياص خَد ثپشػسا ش ي:  ػَاالت صضزيع کار

 تَاًن ّش آًچِ وِ سا خَاًذًن ثبٍس وٌن؟ يب هيآ 

 ي اػت؟يـِ ثب هتخلليب حك ّويآ 

 گش داؿتِ ثبؿن ؟يد يىياص  يٍ ووتش يؼٌذُ ػلويه ًَياص  يـتشيبداؿت ثيؿَد وِ  يثبػث ه يضيچِ چ 

 ه ي يبفتِ ّبيؿَد تب  يثبػث ه يضيؿَد، ٍ چِ چ يهَؿىبفبًِ هٍ ك داًـوٌذاًِ يه تحميثبػث ثَخَد آهذى  يضيچِ چ
 ؟ؿَد يب لَيف يك ضؼيتحم

 

 
 

 اوًاع ضًاَذ مًرد استفادٌ:
 ذ:ياًَاع ؿَاّذ هَسد اػتفبدُ سا هَسد تَخِ لشاس ثذّ يؼتيؿوب ثب 

 هَضَػبت هشثَط ثِ ػلَم هختلف هتفبٍت اػت. يي هَسد ثشايا –ِ يب ثبًَيِ يهٌبثغ اٍل 

 ّؼتٌذ؟ يب ؿَاّذ آهبسيآ 

 ّؼتٌذ؟ يتيب آًْب سٍايآ 

 د:يکنخود امتحان  ير را بررويموارد ز

 هستند؟ يسنده چه کسانيشنونده گان نو 

 ن متن کدام ها هستند؟يا ياهداف محور 

 کدام است؟ يشواهد اصل 

 برسد؟ يتا به استداللاست ل کرده يتحلو ه يسنده چگونه موضوعات را تجزينو 

 اثبات آورده است؟ يل و مدرک برايچگونه دل 

 در پس شواهد و استداللها قرار دارد؟ ياتيچه فرض 

 جاد شده اند؟يا يات بر اساس مدارک کافيد که فرضيکن يفکر ما يآ 

 بکار رفته است؟ يچه روش 

 کدام هستند؟ يکل يضعف ها و قوت ها 

 ن مورد چه گفته اند؟يدر ا ،سندگان مطرحين و نويمتفکر 
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 ًَذى ثِ اػتذالل اػتفبدُ وشدُ اػت؟يسػ يي ؿَاّذ ثشايؼٌذُ چگًَِ اص اي 

 هشتجظ ؿذُ اػت؟ يِ وبسيٍ صهٌ يذُ اكليي ؿَاّذ ثِ ايچگًَِ ا 

 

 ست؟يضما چ يابيارس
 ؟ّؼتٌذ يب لَيف يب اػتذاللْب ضؼيؿَاّذ ٍ ب يآذ وِ يشين ثگيب تلويذ ٍ يالصم اػت وِ تَخِ داؿتِ ثبؿ

 داؿتِ اػت؟ يهتفبٍت يجبًيب پـتياػت ٍ  كَست گشفتِ يي وبس ؿوب ثغَس هتفبٍتيذ وِ ايوٌ يب فىش هيآ
 ذ؟يبت اػتذالل ًـذُ ٍ هتٌبلض ّؼتيق فشضيب لبدس ثِ تـخيا

 ؿَاّذ ثَدُ اػت؟ يػتبسادس  يشيدِ گيب ًتيذ وِ آيذ ٍ اص خَد ثپشػيًگبُ وٌ يشيدِ گيثِ ًت

 يکتاب خًاو يص بزدن مُارت َايپ .5

 ذ؟ يهغبلؼِ خَد سا ثِ خلَ ثشدذ ٍ چغَس يذ وِ چِ خَاًذيـيبًذيي ثيثب كشف صهبى ثِ ا


