
اگر این جایید، احتماال از خودتان پرسیده اید که باید در دوره گویانویسی و گیرانویسی شرکت کنم یا نه؟ این دوره، هیچ پیش نیاز یا شرط خاصی 
ندارد. فقط کافی است بلد باشید بخوانید و بنویسید! و البته برای بهتر نوشتن، مشتاق باشید.

هر کدام از ما، در هر موقعیتی که هستیم و هر شغلی که داریم، روزمره با کلمات درگیریم. ما چیزهایی می نویسیم، متن هایی می خوانیم و از طریق 
کلمات با هم ارتباط برقرار می کنیم. این ارتباط گاهی به دلیل کژتابی، غلط امالیی، ناواضح بودن متن و... مختل می شود. دوره گویانویسی و 

گیرانویسی طراحی شده تا یاد بگیرید چطور با قواعد کاربردی و ساده زبان فارسی، به شیواترین و صحیح ترین شکل ممکن قلم بزنید.

دستور خط رسمی و شکسته را می شناسید و یاد می گیرید کجاها باید شکسته و محاوره بنویسید و کجاها باید زبان رسمی به کار ببرید.

انواع کژتابی را می شناسید و می آموزید که کدام کلمات، جمله ها و عبارات فهم متن را سخت می کنند.

ابزارهایی به دست می آورید که با آن ها متن شما خوانا و ساده می شود.

اصول ویرایش را کامل و کاربردی یاد می گیرید.

چم و خم فاصله گذاری را می شناسید و آموزش می بینید که کدام کلمات با نیم فاصله معنا دارند و کدام ها باید جدا باشند.

با شیوه تاثیرگذاِر نوشتن برای شبکه های اجتماعی آشنا می شوید.

و...

نویسنده های تازه کار

کارشناسان محتوا و شبکه های اجتماعی

کپی رایترها

دیجیتال مارکترهایی که درگیر متن و نوشتن هستند

ادمین های شبکه های اجتماعی که متن پست ها را می نویسند

هر کسی که در هر شغلی، با متن سروکار و دغدغه بهتر نوشتن را دارد
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قبل از همه چیز، آیا دوره مناسب مشاست؟
ر

اما در این دوره، چه چیزهایی یاد یم گیرید؟
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بنابراین این دوره مناسب این افراد خواهد بود

در اپیان دوره  یک پروژه نوشتین دارید، که همه چیزهایی که یاد گرفته اید را در آن آزمایش خواهید کرد. این پروژه عملی است، یعنی 
باید متنی را (مطابق توضیحاتی که هنگام گذراندن دوره می شنوید) بنویسید، و برای تصحیح برایمان بفرستید. جنس این کار یکی از این هاست:

نوشتن یک مقاله ٩٠٠ کلمه ای با موضوع دلخواه

بررسی مقاالت و مطالب وب  سایت های مختلف و ویرایش دقیق آن ها

خالصه و سامان دهی خود دوره گویانویسی

جزئیات هرکدام از پروژه ها را در طول دوره خواهید شنید.

امیدوارم از دوره لذت ببری. خوشحالیم که رهنما کالجی شدی. 


