ﺟﺴﻮر ﺑﺎش،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺶ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوره ﻫﺎی »ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ«

ﻣﺸﺨﺼﺎت دوره:
 ٪ ١٠٠ﻣﺠﺎزی

آﻣﻮزش وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی

ﻃﻮل دوره ٧ :ﻫﻔﺘﻪ

ﺗﻼش ﻻزم ٥ :ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ

وﻗﺖ ﮔﺬاری ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره

ﺳﻄﺢ دوره  :ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ

ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد )(one-to-one

اﻣﮑﺎﻧﺎت دوره:
 ١٢وﯾﺪﺋﻮی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺷﻦ-ﮔﺮاﻓﯿﮏ )(Motion-Graphic

 ٧ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﺎم-ﺑﻪ-ﮔﺎم؛ ﻧﮕﺎرش ﻓﺮاﯾﻨﺪی )(process writing

ﺟﻠﺴﻪ آن-ﻻﯾﻦ ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ) ٢ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ(
ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻃﻮل دوره
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ داﺋﻤﯽ دوره از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه در ﺗﻠﮕﺮام
ﮔﺮوهﺑﻨﺪی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ارﺳﺎل ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﮕﺎرش ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد
ﮔﻮاﻫﯽﭘﺎﯾﺎندورهﺗﻮﺳﻂﻣﻮﺳﺴﻪﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﻨﺮیﺗﯿﺰﻓﮑﺮی)واﺑﺴﺘﻪﺑﻪوزارتﻓﺮﻫﻨﮓوارﺷﺎداﺳﻼﻣﯽ(
ﺻﺪور
ِ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دورهﻫﺎی ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دورهﻫﺎی »ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ« از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی »آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﯿﺰﻓﮑﺮی اﺳﺖ.

زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت »ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ« در ﻧﮕﺎرش اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت

»ﺑﻨﺪﻧﻮﯾﺴﯽ«،در دورۀ»ﭘﺮﻣﺎﯾﻪﻧﻮﯾﺴﯽ«،آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮددوﺑﺎدورۀ»ﺟﺴﺘﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ«ودورۀ»ﭘﮋوﻫﺶﻧﻮﯾﺴﯽ«ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎنﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دورهﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ،

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮار آن-ﻻﯾﻦ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻨﺮو اﯾﻦ دوره ﯾﮏ دوره ﻣﺠﺎزی،
ﺑﺎ روش »ﮐﻼس واروﻧﻪ« )- (Filliped Classroomآﻣﻮزش وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻼس آن-ﻻﯾﻦ -اﺳﺖ.

ُ
دوره ﻧﺨﺴﺖ :ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ ﺑﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اﺳﺖ .ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﯾﻦ دوره »ﻣﻬﺎرت

آزادﻧﻮﯾﺴﯽ« اﺳﺖ؛ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻗﻠﻢ ﺗﺎن ﺟﺴﺎرت و ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮ و ﺑﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ از

ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻮد در ﻧﮕﺎرش ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم »ﺑﻨﺪ« و اﺟﺰاء آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در
ﻧﮕﺎرش»ﺟﻤﻠﻪاﯾﺪه«»،ﺟﻤﻠﻪﻫﺎیﭘﺸﺘﯿﺒﺎن«و»ﺟﻤﻠﻪﺟﻤﻊﺑﻨﺪی«راﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.

روش ﻫﺎی »اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ« ،ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای و دﻗﯿﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی

روش ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ« ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ،آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥآﻣﻮزﺷﯽاﯾﻦدورهﺷﺎﻣﻞﻣﺮاﺣﻞاﻧﺘﺸﺎر وﯾﺪﺋﻮﻫﺎیآﻣﻮزﺷﯽوﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎیﻣﺮﺗﺒﻂ،اﺧﺘﺼﺎصزﻣﺎنﭼﻬﺎر
روزه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﻓﺮد ﺑﻪﻓﺮد ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ آن-ﻻﯾﻦ رﻓﻊ

اﺷﮑﺎل و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی دوره ) (task-managerﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ و

ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دوره آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه از ﻗﺒﯿﻞ

اﺳﻼﯾﺪﻫﺎیآﻣﻮزﺷﯽ،ﻣﻌﺮﻓﯽﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎیﺧﻮاﻧﺪﻧﯽﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪدر اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮانﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺨﺎﻃﺐاﯾﻦدورهﺷﻤﺎﻫﺴﺘﯿﺪاﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪاز ﻃﺮﯾﻖﻧﻮﺷﺘﻦ،ﺑﻪﻧﻈﻢﻓﮑﺮیوآراﻣﺶﺑﯿﺸﺘﺮیﺑﺮﺳﯿﺪ،اﯾﺪهﻫﺎ

و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از

ﻃﺮﯾﻖﻧﻮﺷﺘﻦ،ﺑﻪﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ،ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻬﺎرتﻫﺎیﻓﺮدیواﺛﺮﺑﺨﺸﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﯿﺸﺘﺮیﺑﺮﺳﯿﺪ.اﻣﺎﺑﻪﻃﻮر
ﺧﺎصﺗﺮ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﮥﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر
ُﭘﺮﻣﺎﯾﻪ،ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽوارزﺷﻤﻨﺪدارﯾﺪ.

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ »ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ« را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻧﮕﺎرش ﻫﺮ اﺛﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﺷﻤﺎ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ:

دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎن ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎﻣﻠﯽ) (Reflectiveو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد.
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ )  (Perceptional Writingرا از ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺻﯿﻞ ) (Substantive Writing

ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ از ﻗﺒﯿﻞ دﻟﯿﻞ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺤﺚ ،ﻣﺜﺎل ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺜﺎل رواﯾﯽ ،و  ...ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ) (Perfectionismو ﭼﺎﻟﺶ آﻏﺎزﮔﺮی در ﻧﮕﺎرش ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮآﯾﻨﺪی در ﻧﮕﺎرش ) (Process Writingﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺘﻦ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی از ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﺟﻤﻼت ﻣﺮده ) (Dead Sentencesﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.

در رﻋﺎﯾﺖ دو اﺻﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ »اﻧﺴﺠﺎم« ) (Coherenceو »وﺣﺪت« ) (Unityدر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﯾﺎﺑﯿﺪ.
در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﺪه/ادﻋﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻼت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻬﺎرت ﯾﺎﺑﯿﺪ.
در آوردن ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻬﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ
-

ﻫﻔﺘﻪ اول:

ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و روش ﻫﺎی ﺧﻼق در ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻦ اﻫﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﻔﺘﻪ دوم:

ﻣﻮﺿﻮع :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف(
ﺑﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ اﺟﺰاﯾﯽ دارد؟
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم:

ﻣﻮﺿﻮع :ﺟﻤﻠﮥ اﯾﺪه و ﻣﻼکﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی آن

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل در ﻧﮕﺎرش ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪه
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪه
ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم:

ﻣﻮﺿﻮع :ﺟﻤﻠﮥ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،ﺟﻤﻠﮥ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ اﺟﺰاﯾﯽ دارد؟

ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ اﺟﺰاﯾﯽ دارد؟
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ:

ﻣﻮﺿﻮع :اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ دارد؟
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ:

ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﺮﻣﺎﯾﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺑﻨﺪ
ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ

دوﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﺟﻠﺴﻪ آن-ﻻﯾﻦ ﻫﻔﺘﮕﯽ )ﺳﺎﻋﺖ  ١٦ﺗﺎ (١٨
ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ
ارﺳﺎل ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ

ﺗﻮﺿﯿﺢ
روش و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:

وﯾﺪﺋﻮی ﮐﻮﺗﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی دوره و ﺗﻤﺮﯾﻦ
در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ِ

ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻬﺎر روز ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ را

ﻧﻮﺷﺘﻪ و ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ارﺳﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٢روز ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ )ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ آن-ﻻﯾﻦ ﻫﻔﺘﮕﯽ( ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎد و اﺳﺘﺎدﯾﺎر روی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ،ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺳﭙﺲ ،ﺟﻠﺴﻪ آن-ﻻﯾﻦ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ آن-ﻻﯾﻦ ،ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ و

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول
 .١ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ ﺟﺰ درک اﻫﻤﯿﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی »ﻧﮕﺎرش« ﻧﺪارد.

 .٢از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوره را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻢ؟
در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﺴﺖ دوره ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .٣ﺟﻠﺴﻪ آن -ﻻﯾﻦ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد؟

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﮑﺎی-روم).(Sky-Room

ﻧﮑﺘﻪ :ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺮ روی راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 .٤آﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان داﻧﻠﻮد ﮐﺮد؟

ﺑﻠﻪ ،اﻣﺎ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﻮروارد آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 .٥اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت دراز ﻣﺪت اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺖ.

 .٦ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ؟

از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و ﭘﺎﺳﺦ آن ﻫﺎ را در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ :ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮ روی راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
.٧

ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ و ارﺳﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن دارم؟

.٨

آﯾﺎ دوره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دارد؟

.٩

آﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﻠﺴﺎت آن-ﻻﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻏﺎﯾﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟

ﭼﻬﺎر روز

ﺑﻠﻪ ،در ﻃﻮل دوره اﻣﮑﺎن ﭘﺮﺳﺶ وﭘﺎﺳﺦ داﺋﻤﯽ در ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﻄﻌﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﺧﯿﺮ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ در دوره ﻫﺎی

ﻗﺒﻠﯽ ،اﻣﮑﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮاردادن ﺻﻮت ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود وﺟﻮد دارد .ﺗﻮﺟﻪ

ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ دوره وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ آن اﺳﺖ.
.١٠

ﮔﻮاﻫﯽ »ﭘﺎﯾﺎن دوره« ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﺑﻠﻪ؛ در ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮﻓﻖ دوره ،ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎد و اﺳﺘﺎدﯾﺎر
ﺣﺎﻣﺪ ﺻﻔﺎﯾﯽﭘﻮر ،دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان ،اﺳﺘﺎد

ﻣـــﺪﻋﻮ در ﮔﺮوه ﻓــﻠﺴﻔﮥ داﻧﺸﮑﺪه ﻋـــﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧـﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و دورهﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﯽ

«ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن« در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .وی ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب

»ﺗﯿﺰﻓﮑﺮی ،ﻣﻬﺎرت ﻓﻬﻢ و ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﺪﻻل« و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ او ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻋﻠﻢ و روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓــﺎﻃﻤﻪ ﻣـــﺠﻠﺴﯽ ،داﻧــﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻓﻠــﺴﻔﻪ ﻣﻨﻄﻖ در داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن؛ و داری ﻣﺪرک

ﮐـــﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ »رﯾـــﺎﺿﯽ ﻣﺤﺾ« از ﻫﻤﯿــﻦ داﻧـــﺸﮕﺎه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد

در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ،اﺳﺘﺪﻻلورزی و ﻧﮕﺎرش

داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،دوره ﻫﺎی را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش »ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺎرﺑﺮدی« ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ
زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﻏﯿﺒﺖ در ﻫﺮ دوره  ،دو ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺻﺪور »ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره« ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ در ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.

اﻧﺼﺮاف از دوره ،ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ دوم ،ﺑﺎ ﮐﺴﺮ  ٣٠درﺻﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ،ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ دوره ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﯿﺰﻓﮑﺮی ﺷﺎﻣﻞ  ٥درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ در دورهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ دورهﻫﺎی ﺗﯿﺰﻓﮑﺮی ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ و ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد.

ﺟﺴﻮر ﺑﺎش،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺶ
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