
ُپرمایه نویسی 
چگونه یک مقاله یک-بندی بنویسیم؟ 

نخستین دوره از مجموعه دوره های نگارش دانشگاهی 



١٠٠٪  مجازی

 گواهی پایان دوره                                                           

 تالش الزم  ٣ ساعت در هفته                                             

مشخصات دوره

دوره های  مهم ترين  از  دانشگاهی»  «نگارش  دوره های  مجموعه 
«آموزش عمومی» موسسه تیزفکری است. زير بنای اصلی این آموزش

با  دوره  این  است.  نگارش  در  نقادانه»  «تفکر  مهارت  کارگیری  به   ها 
آموزش مهارت «بندنویسی»، در دورۀ «ُپرمایه نویسی»، آغاز می گردد و 

با دورۀ «جستارنویسی» و دورۀ «پژوهش نویسی» به پایان می رسد. 
محتوای این دوره ها در قالب ویدئوهای آموزشی تهیه شده است و در 
طول دوره به صورت هفته به هفته، همراه با تمرين های مرتبط، همراه 
دوره  یک  دوره  این  اینرو  از  می شود.  منتشر  هفتگی  آن-الین  قرار  با 
آموزش   (Classroom-Filliped) وارونه»  «کالس  روش  با  مجازی، 

ویدئویی همراه با کالس آن-الین است.

اشاره

١

سطح دوره: مقدماتی                                   

وقت گذاری منعطف                                                

ترکیب آموزش ویدئویی و آن-الین                         

گروه بندی هدفمند با همراهی تسهیلگران



٢

موضوع اصلی ما در این دوره چگونگی نگارش یک بند و 
نوشتن  برای  را  شما  که  بنیادی  مهارتی  است.  آن  توسعه 
آماده  تخصصی  تحقیق های  و  چندبندی  مقاله های 
آزادنویسی»  «مهارت  دوره  این  در  قدم  اولین  می کند. 
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.
و  می شوید  آشنا  آن  اجزاء  و  «بند»  مفهوم  با  ادامه،  در   
«جمله های  ایده»،  «جمله  نگارش  در  مهم  نکات 
روش می گیريد.  فرا  را  جمع بندی»  «جمله  و  پشتیبان» 
بند  یک  به  را  شما  بند  متن»،  به  «انسجام بخشی   های 
روش های  یادگیری  با  می کند.  تبدیل  دقیق  و  حرفه ای 
مرتبط با «بند پيشرفته» برای نگارش مقاله های با بيش 

از یک بند، آماده می شود. 

ویدئوهای  انتشار  مراحل  شامل  دوره  این  آموزشی  برنامۀ 
انجام  برای  زمان  اختصاص  مرتبط،  تمرين های  و  آموزشی 
تمرين ها، پاسخ به تمرين های فرد به فرد فراگیران و باالخره 
راهنمای  کتاب  است.  اشکال  رفع  آن-الین  جلسه  برگزاری 
دوره (manager-task) همراه شما در این دوره است و شما 

را با برنامه ها و تکالیف دوره آشنا می کند.
قبیل  از  تکمیل کننده  آموزشی  مواد  موارد،  این  کنار  در 
تناسب  به  خواندنی  مقاله های  معرفی  آموزشی،  اسالیدهای 

هر جلسه در اختیار فراگیران می گیرد.  

دوره نخست: ُپرمایه نویسی  



امکانات دوره

(Graphic-Motion) ویدئوی آموزشی موشن-گرافیک
(writing process) تمرين گام-به-گام؛ نگارش فرایندی

 جلسه آن-الین، گفت وگو و تمرين گروهی 
(task manger) کتاب راهنمای دوره

بررسی پاسخ تمرين ها به صورت فرد به فرد در طول دوره
پشتیبانی دائمی دوره از طريق تشکیل گروه در تلگرام
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تاملی  نگارش  چیستی  و  اهمیت  به  دیدگاه تان 
(Reflective) و اندیشمندانه تقویت گردد. 

نوشته  از  را   (Writing Perceptional) احساسی  نوشته 
اصیل (Writing Substantive) تشخیص دهید. 

تفاوت مفاهیم نزدیک به هم از قبیل دلیل و شاهد بحث، 
مثال سريع و مثال روایی، و ... بيابيد. 

در پایان این دوره انتظار می رود بتوانید «مقاله یک بندی 
دانشگاهی  نگارش  اصول  همه  رعایت  با  را  پيشرفته» 

بنویسند. 
پژوهشی  و  خواندنی  اثر  هر  نگارش  زيربنای  مهارت  این 
در  مهارت ها  این  می رود  انتظار  دوره  این  پایان  در  است. 

شما ارتقا یابد:

اهداف آموزشی
 

چالش  و   (Perfectionism) کامل گرایی  مسأله  بر 
آغازگری در نگارش غلبه یابيد. 

نگارش  در  فرآیندی  روش  از  استفاده  با 
(Writing Process) توانایی بهبود گام به گام متن را 

مرده  جمالت  کاربردن  به  از  هوشمندی  با 
(Sentences Dead) بپرهیزيد.  

در رعایت دو اصل کانونی «انسجام» (Coherence) و 
«وحدت» (Unity) در نوشتن بند مهارت یابيد.  

در پشتیبانی از ایده/ادعای اصلی هر بند با استفاده از 
جمالت پشتیبان مهارت یابيد. 

تا  پی درپی  و  یک به یک  صورت  به  بندها  آوردن  در   
شکل گیری نوشته پيشرفت کنید. 

مهارت مطالعه متمرکز را از طريق فهم قواعد حاکم بر 
نوشته های دانشگاهی باال ببريد. 



مخاطب دوره

مخاطب این دوره شما هستید اگر بخواهید از طريق نوشتن، 
به نظم فکری و آرامش بيشتری برسید، ایده ها و تجربه های 
اشتراک  به  دیگران  با  خواندنی  متنی  نوشتن  با  را  خود 
بگذاريد. این دوره، به شما کمک می کند از طريق نوشتن، به 
اثربخشی  و  فردی  مهارت های  توسعه  خودشکوفایی، 
این  مخاطب  خاص تر،  طور  به  اما  برسید.  بيشتری  اجتماعی 
نویسنده ای  یا  پژوهشگر  دانشجو،  اگر  هستید  شما  دوره 
ارزشمند  و  خواندنی  ُپرمایه،  آثار   تولید  دغدغۀ  که  هستید 

داريد.

٥

دوره اول: ُپرمایه نویسی (بندنویسی)

دوره دوم: جستارنویسی (مقاله نویسی)

دوره سوم: پژوهش نویسی



وارونــه  کالس  دوره  ایــن  در  تیزفکــری  آمــوزش  روش 
مجــازی اســت. در ایــن روش آمــوزش بــه صــورت آفالیــن و 

حل تمرين ها به صورت آن الین خواهد بود.

روش آموزش:

مدرس دوره

فراگیر دوره

تسهیلگر دوره

مــا در هــر هفتــه ابتــدا ویدئوهــای آموزشــی را در ســایت 
تیزفکری در اختیار شما قرار می دهیم (شکل  ١). سپس شما تا 
پيــش از جلســه گروهــی خــود فرصــت داريــد تمرين هــای 
مرتبــط را بــه صــورت فــردی انجــام داده و در جلســه گروهی 
بــا همراهــی تســهیلگر و همگروهی هــای خــود بــه بررســی 
پاســخ ها بپردازيــد. (شــکل ٢) در پایــان دوره،  شــما آمــاده 

شرکت در کارگاه جمع بندی  خواهید بود. (شکل ٣)

روند آموزش:

شکل (١)

شکل (٢)

شکل (٣)
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و  دانشگاهی  نگارش  معرفی  موضوع: 
روش های خالق در حذف موانع نوشتن

موضوع: آشنایی با مفهوم بند (پاراگراف)  

معرفی موضوع نگارش دانشگاهی 

بند چیست و چه اجزایی دارد؟ 

من اهل نوشتن نیستم، چه کنم؟

چگونه نوشتن را آغاز کنیم؟ 

فهرست درس گفتارهای ویدئویی

و  جمع بندی  جملۀ  پشتیبان،  جملۀ  موضوع: 
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

چه  و  چیست  نوشتن  اندیشمندانه  موضوع: 
ترفندهایی دارد؟

اندیشمندانه نویسی

موضوع: ُپرمایه نویسی و غنی سازی بند 

بند پيشرفته 

آموزش  در  دانشگاهی  نگارش  جایگاه 
رسمی کشور 

موضوع: جملۀ ایده و مالک های ارزشمندی آن  

مهمترين اصول در نگارش جمله ایده

معیارهای ارزشمندی جمله ایده



معرفی مدرس
تربیت  دانشگاه  از  علم  فـلسفه  دکــتری  صفایی پور،  حـــامد 
دانــشکده  فلــسفۀ  گروه  در  مــدعو  استــاد  تهران،   مدرس 
مربی  تربیت  دوره های  و  اصفهان  دانـــشگاه  انــسانی  علوم 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در  کودکان»  برای  «فلسفه 

مطالعات فرهنگی تهران است. 
وی مولف کتاب «تیزفکری، مهارت فهم و سنجش استدالل» و 
عمده  است.  پژوهشی  علمی-  مقالۀ  چندین  نویسنده 
آموزش  زمینه  در  فعالیت  امروز  تا  او  آموزشی  فعالیت های 
نگارش  فلسفه،  همگانی کردن  روش شناسی،  و  علم  فلسفۀ 

دانشگاهی و مهارت های اندیشیدن بوده است.

٨

معرفی تسهیلگران

ارشد  کارشناسی  فاضلی،  محمد 
دانشگاه  از  انسانی  زيست بوم 
ُپرمایه دوره های  تسهیلگر  شیراز، 

موسسه  جستارنویسی  و   نویسی 
تیزفکری است.

کارشناسی  صابر،  حقیقی  نگین 
دانشگاه  از  منطق  فلسفه  ارشد 
دوره های  تسهیلگر  اصفهان، 
جستارنویسی  و  ُپرمایه نویسی 

موسسه تیزفکری است.



١. پيش نیاز  علمی شرکت در این دوره آموزشی چیست؟ 
پيش نیاز  خاصی جز درک اهمیت و عالقمندی اولیه به یادگیری 

«نگارش» ندارد. 

را  دوره  آموزشی  ویدئوهای  می توانیم  طريق  چه  از   .٢
مشاهده کنم؟

در جلسه نخست دوره به شما اطالع رسانی خواهد شد. 

٣. جلسه آن- الین هفتگی به چه شکل برگزار می شود؟  
این  با  (کار   .(Big Blue Button) بيگ بلوباتن  سامانه  در 
سامانه نیازمند نصب هیچ نوع نرم افزاری بر روی رایانه یا گوشی 

شخصی شما نیست).

قرار  غایب  افراد  اختیار  در  و  می شود  ضبط  جلسات  آیا   .٤
خواهد گرفت؟ 

بله، و تا پایان دوره در اختیار شماست.

٥. انجام تمرين ها چه کمکی به من می کند؟
انجام گام به گام تمرين ها در یادگیری این مهارت نقش اساسی 

دارد. 

٦. تمرين های انجام شده را چگونه باید ارسال کنم؟ 
از طريق ایمیل و پاسخ آن ها را در کانال تلگرام دريافت خواهید 

نمود. 
نکته: الزم است این نرم افزار و فیلترشکن مناسب را بر روی رایانه 

یا گوشی همراه خود نصب کنید. 

٧. آیا دوره پشتیبانی دارد؟
بله، در طول دوره امکان پرسش و پاسخ دائمی در گروه تلگرامی 

وجود دارد. 

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

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

پرسش های متداول
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هر تجربۀ آموزشی مانند زندگی است؛ نفعی که ما از یک تجربه 

می بريم بسته به میزان تالشی است که به آن اختصاص می دهیم. 

مبنای  کامل نویسی)  و  (کامل خوانی  کالس  برای  آمادگی 

یادگیری موثر است. 

می آیيم،  کالس  به  پرسش  طرح  و  مشارکت  آمادگِی  با  ما  وقتی 

را  فعال  و  تعاملی  یادگیری  و  می کنیم  متحول  را  کالس  محیط 

ممکن می سازيم. امروزه دیگر بر ما روشن است که «یادگیری» 

نتیجه یک تالش جمعی است نه یک تالش فردی، و هر کدام از 

ما در فرآیند یادگیری، یک منبع برای دیگر افراد هستیم. چنین 

«سازنده گرایی»  عنوان  با  یادگیری،  به  نگرشی 

(constructivism) در آموزش شناخته می شود.

در بحث های کالسی، موضوع اساسی این نیست که ما همه با 

هم موافق هستیم یا نه، بلکه این است که آیا در پی آن هستیم 

به  کردار  و  گفتار  افکار،  یکپارچگی  و  احترام  با  را  یک دیگر  که 

بهترين ها ترغیب کنیم؟

نشان را  خود  و  خواندن  درس  نیازمند  تنها  تعاملی  یادگیری 

است،  فعال  گوش دادن  به  تعهد  نیازمند  بلکه  نیست،   دادن 

ما  آن  در  که  است  ارتباطی  مهارت  یک  فعال  گوش دادن 

کلمات،  تنها  که  امر  این  در  یابيم؛  ارتقاء  همواره  می توانیم 

نظرات و ایده ها را نشنویم، بلکه تجارب و آگاهی هاِی پشت این 

تجارب را ببینیم و آن ها را به تجارب زندگی خود پيوند زنیم. 

هنگامی که ما شنیدن فعال را تمرين می کنیم فهم عمیق تری از 

تا  می شویم  شفافی  آیينه  ما  می یابيم.  تقابل  در  دیدگاه های 

آنچه را شنیده ایم و پرسش هایی را که به منظور یادگیری و نه به 

منظور کسب امتیاز بيشتر در لفاظی بحث لفظی مطرح کرده

 ایم، منعکس  کنیم. بدین ترتیب، ما ایده های خود و دیگران را 

می سنجیم، پاالیش می کنیم و به «تیزفکری» می رسیم. 

*این متن بازنویسی بخش هایی از یک طرح درس  در دانشگاه واترلو (کانادا) است.

مرامنامه آموزشی تیزفکری 
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قوانین آموزشی 
غیبت  با  است.  جلسه    دو  دوره،    هر  در  غیبت  مجاز  زمان 

بيشتر، گواهینامه پایان دوره صادر نخواهد شد.
صدور «گواهی پایان دوره» بر اساس اطالعات شما در فرم 

ثبت نام اولیه است. 
 ٣٠ کسر  با  دوم،  جلسه  از  قبل  تا  فقط  دوره،  از  انصراف 

درصد شهريه دوره، مجاز خواهد بود. 
ثبت نام شما در یک دوره به فرد دیگری انتقال پذیر نیست. 
دوره های  آموزشی  محتوای  و  برنامه   از  استفاده  هرگونه 
و  است  ممنوع  موسسه  این  با  هماهنگی  بدون  تیزفکری 

پيگرد قانونی دارد.
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زندگی  مانند  آموزشی  تجربۀ  هر 

است.

نفعی که ما  از یک تجربه می بريم، 

بسته به میزان تالشی است که به 

آن اختصاص می دهیم.
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