ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ دوره
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ

ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﺑﻪ درس

ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎری ﻋﺰﯾﺰ...

ﺧﻼﻗﯿﺖ

ﺳﻼﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ!!!!!!!

ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!!!

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻗﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﺪن راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آن اﻓﺮادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ را در زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ آن ﻣﯽروﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و ﺑﯿﻨﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ

اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﻧﻮآوری ﺟﺪﯾﺪی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ  .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ

ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ و ﺳﻮال ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻼق
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﻮان در آن ﻧﻮﺷﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدآور اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎر ،در دوره ﺧﻼﻗﯿﺖ٦ ،

ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد

ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ٤

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ

در اﯾﻦ درس ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎ
وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
درس

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری

دروس ﻫﻔﺘﮕﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ

ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ
ﮔﺎمﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ
روشﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ

اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺧﻼﻗﯿﺖ

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ درس را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪ:
 .١در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ را داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﺎرﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد

ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه درس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﻔﻞ درس
 .٢ﺑﺎ آﭘﻠﻮد ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی درس در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد در ﺟﻠﺴﻪ
ٔ
ٔ

 .٣ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ  ٥٠٠اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع  ١٠٠٠اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ درس ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ دوره

ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﺎً ﺑﺒﯿﻦ  ٤-٢ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم
ﻫﺮ
ٔ

دوره ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی
ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺘﺎد درس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ،
ٔ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

 .١در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان" ﻫﻤﯿﺎر ﻣﻦ ! "ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی آن ﻫﻔﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت
ﻣﻬﻢ

 .٢در ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ) ( Forumﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮاﺗﺘﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎ و

ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ در دوره درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

 .٣در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ " از ﻣﺎ ﺑﭙﺮس " ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﻓﺎﯾﻞ

ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎ وﺑﯿﻨﺎر ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن
ٔ

ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ دوره
ﺧﻼﻗﯿﺖ
و اﻣﺎ در اداﻣﻪ ......

ﭼﻪﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻦ دوره را ﺑﻪ دﺳﺖ آور ﯾﻢ؟!

ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ...
ﺑﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ !!!!!!!!!!!!!!
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ دوره  ١٠٠٠ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ!!!

در اﯾﻦ دوره ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ  ١٠٠٠اﻣﺘﯿﺎز
را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ!
ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻤﮑﻨﻪ اﻣﺘﯿﺎزاتﻣﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ؟
ﺟﻮاب ﺳﺎده اﺳﺖ...
اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر
دارﯾﻢ ،اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ ،از اﻣﺘﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!!

ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ...؟
(١

اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺗﻤﺎر ﯾﻦ

 (٢ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎر ﯾﻦ
 (٣ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ
اﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎز ی را از دﺳﺖ دادﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮ ﯾﻘﯽ آن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦﮐﻪ  :ﺑﻠﻬﻬﻪ!!!!!
اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ  ١٠٠٠اﻣﺘﯿﺎزﺗﺎن را از دﺳﺖ دادﯾﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  ٢٠٠اﻣﺘﯿﺎز آن را در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺟﺒﺮاﻧﯽ ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ!!

و در آﺧﺮررررررر ......

اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ  ٥٠٠اﻣﺘﯿﺎز ،از اﯾﻦ دوره را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ،
اﻣﺘﯿﺎز ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ دوره را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﺪ.

اﻣﺎ..
ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺗﺮی ﺑﺮای ﺧﺮج ﮐﺮدن آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!!!!!

