نکاتی در مورد خالصهنویسی:
تهطوسکلّيخالغهنويسيويادداضتتشداسيتهههاهاسدل هين طه ااد هيضهود اول  ايه کههگ مها
طالعهودق قخوانياصاغو  امتهضماس هيآيهذودسمم هقتهش کهشد يهادر شي ه اشا هتمدو 
حجموص ا  شوسکمتشضذهوا کا  شوسگهاي ه هذي تهاسهساتههضهکلي هشيامهشاگم هيک هذو
و ارشتهض وهايغح حانجها  ر هشد تههگ مها  هشوستا هشو ه اشاصخهود طلهة هذواقها
يضودوهااس اي ا کا سامشاگم هي ک هذکههتمها  طالهةو ثاحهب هشتثکتهايهر و هو سا
که دسک ابدس ي جهضوه ک هابکمهرآ وصضهيوگهش ثهاديمهشينشاک هذهتاضهذساد س يهرجها
جماآوسيکشدهواصنشاک ذهخوانيجلور شينمودم

اتضاسکاس 
خالغه نويسيمالوهتشاتضاسگايسايجيکههگ مها  طالعههداسيهذ ت اهايهراتهضاس جهضا ص داسدو

ﻒ

آ گههم دم شههههييادداضههت ههيتاضههذ .اصخالغهههنويسههيدستشرهههگههاينشاک ههذهوتههذو غههحامي

ﺷﺮﯾ

خودداسينماي ذ؛هشاکههتها رهزسص ها حجهميادداضهتگهاامهضايصخواگهذيامهتوتشت هةآ گها
تهگمخواگذخوسد کهيام و شتّهةنمهود آ گها ص ها وانهشطيصيهادي هيطلثهذوکهاسيخسه ه
ک ذه ا تم يتوان ذاصير هشس ه ذقهذيمييهادم شهههييادداضهتتهاانهذاصهي ا هةتهشاي

رﺳ

ﺎن

اي  ظوسا

ادهک ذم

سوشگاي خ لف


ﻣﺪ

آ ههکه اتام وا کلّيخالغهنويسياصآ يهاد هيک ه م ضها يم هو  خ لهف يادداضهتتهشداسي 
حاض هنويسي خککطيصيشجمالت د هت هذيومال هترهزاسي هيضهودکههدسادا ههتههتو ه ح

ﺴﻪ

دس وسدآ گاکذا خواگ منشداختم

نويسيويادداضتتهشداسيتهههاهاسدل هين طه ااد هيضهود اول ايه کههگ مها

تهطوسکلّيخالغه

ﻮﺳ

طالعهودق قخوانياصاغو  امتهضهماس هيآيهذو دسمم هقتهشکهشد يهادر شي ه اشا هتمدو 
حجموص ا  شوسکمتشضذهوا کا

شوسگهايه هذي تهاسهساتههضهکلي هشيامهشاگم هيک هذو

ﻣ

و ارشتهض وهاي غح حانجها ر هشد تههگ مها  هشوستا هشو ه اشاصخهود طلهة هذواقها
يضودو هااس اي ا کا سامشاگم ي ک ذکههتمها  طالهةو ثاحهب هشتثکتهايهر و هو کهه
دسک ههابدس ههي جههضوه ک ههابکمههرآ وصضههيوگههش ثههاديمههشينشاک ههذهتاض هذ سادسيههرجهها
جماآوسيکشدهواصنشاک ذهخوانيجلور شيضودم

مال ترزاسيوخککطيصيشجمالت 
تا شي م  طالعه دسر شضذ تها طلهةيهاتههاغهالل طالعههيمعها  هيتاضهذممال هترهزاسي
شياتشي

سوشتهشاي طالعههيمعلها تهودهوالث ههنکهات اهمسان هض طهخع هيک هذمص هاني

که طلثهيسا طالعهه هي ک هذ جهاييکههتشاي ها  ه ا تهاقي هي انهذو طلهةسا کا هي وجهه
نمههي ضههويذ اصمال ههت ه ا تفاا ه ادهنماا ههذوک ههاسآ  طلههة مال ههتتضن ههذمگشجههااحسههاع

ا خ هضتهودهوتههنک ههيخطشنهاکي اضهاسهضهذه

نموديذ طقهي

ا ت مال تخطهشت)اوجهاييکههتههيهرکلمههيهامثهاستکل هذي
تشخوسديذ دوسآ خکتکط ذ ناسارشاف گهاي اهمساتهامال هت هشتذستخا طهخّعک هذمتههطهوس
کلّيگ ما  طالعها

ادهاصمال ترزاسي هشآااصخهوتيتهشاي طالعههي دق هقومعلها  هيتاضهذم

مشا وشنک ذکهاي کاسساتا ذادانجها دگ هذههشا کهه مکه ا هتتهان طهشويدس طالعههتها
وجهضويذمال تقثلياض ثاهتودهو ن هاصتههتي هشداضه هتاضهذمدقّهتداضه هتاضه ذکههضهلو
کاسينک ذودسا

اده اصمال تگاوان خابجمالتهيکههخهککطهي هيضهونذ صيهادهسوينک هذ؛

گايآتيحوغلهتا  ش يسودم

هشاکه دس طالعه
حاض هنويسي 
ة جذيهذو اهمتهه خاطهة هيتاضهذ
گش طلثيکهنوض ه يضود تاگذفان قا يهر هشي طاله 

ﻒ

وتهشايايه کههايه ان قهها تههنحهوي طلهوبو انهذراسغههوستنهزيشد ضهشلوتسهکو هها و

ﺷﺮﯾ

دا ا گاييتهآ  طلةجذيهذو اغهليا هامه هي ضهودمتههم هوا  ها  هاخ اسيهرنهاسارشاف
تشايتو حيرجملهي کل ذيا تکههتههطهوس عمهو اولله يهاآخهشي جملههيآ نهاسارشافسا
تطههک ي ههيدگههذمدو هه قههذ دسساهخالغهههنويسههيايهه ا ههتکهههکل ههذيتههشي جملهههي

ﺎن

گش ناسارشافساا ه خشا کهشدهتههصتها خودتها دسحاضه هيک هابيهاجهضوهيادداضهت ک هذمدس

رﺳ

نايا گشناسارشافاصخودتا تپش ه ذايه نهاسارشافقػهذداضهتههه طلثهيساتهه ه ت ها وصدو
آ سادسيرجملهوتاصتا خودتا نهک هاتي ت ها کهشدهويادداضهتنماي هذمتههمهالوه هيتوان هذ

ﻣﺪ

ه ا ان قههادويههاگههش طلههة ديمههشيساکههه شتههومتهههگمهها  و ههو تاضههذودسجههايديمههشي

يادداضتتشداسي


ﻮﺳ

يک ذم
کمر 

ﺴﻪ

خوانههذهايههذسا حاض ه هنويسههيک ههذماي ه مشآي ههذتهههتمشکههضمکههش دقّههت ح ههعويههادر شيتا ههش

اغههليتههشي نههو خالغهههنويسههي يادداضههتتههشداسي ههيتاضههذ کهههمثههاستا ههتاصتشداضههت

ﻣ

کل ههذيتههشي  ههاگ مگههش طلههةواثههتآ دسدم شههههاي جذارانهههتهههضهه وهايخههاظکهههدس
شوسگايآتيکاساييداض هتاضذم
دوويظري ام 
گش تشرهي يادداضهتتهشداسي ضهذهتايهذداسايدوويظرهي اهمتاضهذم اول ايه کههتايهذخالغههو
کل ههذيتاضههذم يع ههيآ ههههکهههيادداضههت ههيک ههذ تايههذحجمههيتسه اسکههمتههشاصآ ههههکهههدس
ه

اغههلي وجههودا ههت داض ه هتاضههذممههذهايگههشخههک ه سا اههمتلقههي ههيک ههذوگمههه

سا يادداضت يک ذماي کاسگ چخاغه  ينهذاسدواصموايهذيکههتهشاي خالغههنويسهيتشضهمشديم
تاشهاينخواگذداضتم دو ه ويظرهييادداضهتتهشداسيتهذاميرهشتهود يادداضهتگا هت؛يع هي
گمهههيآ ههههساکهههنههاسارشافو ه

قػههذان قهها آ ساداضههت تهههضههماان قهها دادهويههادآوسي

ينمايذم تهت ا  ادهيادداضتگاتايذ ذا لا خ ػشتاض ذم


لپکال )))
خالغهتشداسي ن اصي ن ستکهخ ليصيثاوتاه ذسنگوخک

دس گ ما 
خوش تشاي خودتا خالغه تشداي ک ذ ) ت الث ه اره اي کاسو تک

که

طث ع اًتا شها اخةص ا گمتايذدسنظشرشم هتطه)اا انک هايکهگستاي هکهضماتايذ عيک



کهخالغهتشداسيمقکتشايخودتو قاتيخونذ تاضه)تدسگم حذ)اتشايگم ضماخواگ ذديذکه
تهاو غوستوق ياصضمانمير شه!اان ا ارهکميحسابک

 يت

کهص انيکهضماتشايخالغه

يغشمه) ضما او  طلة سو تخون
تشداسي اخ ػاظ  ذي  واقعا اص لحاظ يادر شي  
سويکاازتويرگ و تشايخودتو تو حتذي ودسگمو ح

گميادداضتک

و تعذش ت اي 
ميع يضمايهتاس

طلةسواصسويک اب يخون وتاسدو گمح يادداضتکشد تشايخودتو تو ح ذي !
قذا خالغهتشداسي)

تس اسياصدو ا تهضذت قذخالغهتشداسيگس وگم طه م  :
يه تاس خالغه تشداسي کشد ديذ خ لي وقت  ير شه

ﺷﺮﯾ

شه  زاسه سوي يه دسع ديمه! يا اي که 

ﻒ

تهنظش

خالغهتشداسياغال ذن ست)گمو وق يکهآد  يخوادتشايخالغهتشداسيتزاسهسو

ت خ الصضذ ) يخوا  عيک متهجاش طالةت صتشومم قتشيتخونم م 

يهجوساييايشادداسه) هو توي ک کوس گشکسي
خةدسنا ختهاي دو ا تايذتم م کهاي طشصت کش  

ﺎن

يدونه هجوسي  طالة ت ط شي دس رگ ص تثشه  ش
نمير شه تلکه کسي که  
ت ط ش تخونه تا ش ن جه  

رﺳ

جلسه ومق طه!

ﻣﺪ

جمات ذي دق قاًتشايخالغهتشداسيه کاستايذتک مف

خالغهتشداسيخ ليساح ه)ضماک ابسو زاسي جلوتو وتهغهوستنهاسارشامي طالعهه هيک ه م

ﺴﻪ

تشرهگايخالغهتهصتو خودتو يادداضت يک
تعذشه ضاييکهاصاو ناسارشفمام ذي سوسوي 
)تارهدسح يادداضتکشد  تويرگ و يهتاستشايخودتو تو حتذي خ ليمالي طهما 
قسمتت ذيک

ﻮﺳ

يادتو تاضهکهخالغهگاتو سوتهخوتينماذاسيک

م يتون يهرکال هوستا ههک هذوتهوش

وگشقسمتسوتهيهدسعاخ ػاظتذي م

ﻣ

اغيتس اس امدسخالغهتشداسيسوگمگشرضمشا وشنک ذ :

”تشاي اي کهخالغهگاکاساييداض هتاضه تس اس امهکهنويس ذهيخالغهگاضخعضماتاضه ذ

يع ياصخالغهگايديمشا ا

ادهنک ذمهشاکهديمهاو خالغهخاغ تخودشسونذاسه“ .

تلفن مشاوره و ثبت نام در سراسر کشور160-6622 :

