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الف) شیوه ارائه گزارش کتبی سمینار:
در گزارش کتبی سمينار می بايستی ضوابطی که در گزارشات علمی -فنی مد نظر سسرتند  ،از جهرات کمری ،کي ری
ف مت رعايت شده باشد .لذا اين بخش به بيان کنت ل کي ی ،اجزاء ،ساختار نيز ف مت ارائه گزارش سمينار می پ دازد.
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کنترل کیفی گزارش سمینار :
کنت ل کي ی را بايد نوشتپار 1به نوشتپار انجام داد .اين کنت ل بايد از نظ محتوايی سم از نظ صوري صورت پذي د.
ب اي اين کار ،به جنبه ساي زي بايد به دقت توجه ک د:
 اعتبار دقت علمی -فنی
 جود ارتباط معنايی انسجام آنها بين نوشتپار ساي پی در پی
 منطق مندي صحت استداللها
 انتخاب مناسب عنوان اصلی عنا ين داخلی
 رعايت يژگيهاي سبك زبان متن علمی -فنی
 انتخاب درست به جاي کلمات
 جود مقدمه مناسب
 رعايت آيين نگارش
 است اده درست به جا از عاليم سجا ندي
 درج درست پانوشتها شمارهساي ارجاع دسنده
 انتخاب معادل اصطالحات بيگانه نوشتن صحيح امالي آنها
 درج صحيح نوشتپار در ص حه (رعايت فاصله سا از د ک ان کاغذ)
 درج صحيح نوشتپار نقل قول شده
 ضوح شكلها جد لها (که معموالً بين نوشتپارسا درج می شوند)
 انتخاب محل مناسب ب اي درج شكلها جد لها
 است اده از نوع اندازه مناسب ب اي قلم (فونت)
 نوشتن درست ف مولها ،احدسا ،مقياسها ،کوته نوشتها
 رعايت حاشيه گذاري
 رعايت فاصله گذاري مناسب بين قسمتهاي مختلف گزارش
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اجزاء و ساختار گزارش سمینار:
اجزاء گزارش سمينار در ذيل بيان شده است .مواردي که در داخل ک شه ق ار گ فته اند اختياري می باشند:
-1
-2
-3
-4
-5

جلد (مطالب ص حه عنوان .ر ي جلد نيز درج می شود)
ص حه س يد
ص حه عنوان (طبق شكل )1
چكيده
ص حه (يا ص حات) فه ست مطالب
Paragraph

2

1

 -6ص حه (يا ص حات) فه ست شكلها جد لها
 -7بخشهاي متن اصلی (با ش ع از بخش مقدمه)
] -8خالصه س فصل مستقل در انتهاي سمان فصل[
 -9نتيجه گي ي اشاره به ر الهاي آتی مهم محورساي مطالعه گست ش بيشت
 -11پيوستها
 -11فه ست منابع (م اجع)
 -12ص حه س يد
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فرمت محتواي گزارش سمینار:
ب اي تايپ گزارش سمينار به فارسی ،فقط از ن م افزار مايك سافت رد ) (MS-Wordبا امكانات فارسی است اده کنيد.
متن اصلی گزارش به صورت تك ستونی با قلم  B Nazaninاندازة  12 ptتك فاصله ) (single spaceتهيه شود .عنوان سمة
بخشسا با قلم  B Nazaninاندازه  14پ رنگ عنوان زي بخشسا با قلم  B Nazaninاندازه  12پ رنگ تايپ شود .عنوان س
بخش يا زي بخش ،با يك خط خالی فاصله از انتهاي متن بخش قبلی تايپ شمارهگذاري شود .خط ا ل سمة نوشتپارسا
تورفتگی به اندازة  1/7 cmباشد .فاصله متن از ط فين باال پائين ص حه  2/5سانتيمت باشد.

آرم موسسه
عنوان گروه
عنوان موسسه
سمينار كارشناسي ارشد
در رشته  ....گرايش ....
عنوان سمينار
توسط:
نام دانشجو
استاد درس سمينار:
نام استاد درس سمينار

تاريخ

شكل  -1ص حه عنوان گزارش سمينار
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طول گزارش:
حداقل تعداد ص حات گزارش می بايست  25ص حه حداکث  35ص حه باشد.
واژههاي خارجی در متن فارسی:
ب اي اژهسا نامساي خارجی ،حتیاالمكان از معادلساي فارسی مصطلح مصوب است اده کنيد .در مورد نامساي
خارجی غامض يا معادلساي غي مصطلح فارسی ،فقط در ا لين ارجاع بالفاصله پس از ذک اين گونه اژهسا ،معادل التين آن
در پا رقی يا در پ انتزي پس از اژه قيد شود.

پاورقیها:
در صورت نياز به درج پا رقی ،سمة موارد فارسی به صورت راستچين با قلم  B Nazaninاندازة  11 ptپا رقیساي
التين به صورت چپچين با قلم تايمز اندازة  9 ptنوشته شوند.

معرفی عالئم و متغیرها در متن:
س نوع متغي يا عالمت به کار رفته در متن گزارش ،در ا لين ارجاع به آن مع فی شود.

فرمولها و روابط:
متن ف مولسا به صورت چپچين در يك يا چند سط نوشته شود .اندازة ف مولسا متناسب با متن انتخاب شود سمة
متغي سا اعداد در آنها با قلم تايمز ) (Times New Romanتايپ شوند .ف مول گذاري بصورت فصلی (مثل  5-1يعنی ف مول
شماره  5از فصل  )1شماره گذاري شوند .شمارة س ف مول در داخل پ انتز در سمت راست سط ف مول ق ار گي د.

واحدها:
احد اعداد يا کميتسايی که در جد لسا شكلسا میآيند ،يا عنوان محورساي يك نمودار را بيان میکنند ،بايد ذک
شوند.

جدولها:
س جد ل بايد داراي شماره عنوان (توضيح) باشد ،که بصورت سط چين در باالي آن با قلم  B Nazaninپ رنگ
اندازة  11 ptتايپ بصورت فصلی (مثل  5-1يعنی جد ل شماره  5از فصل  )1شمارهگذاري میشود .بهت است جد لسا در
داخل متن پس از جايی که به آنها ارجاع میشود ،درج گ دند .سمة اعداد در جد لسا بايد به صورت فارسی سط چين
تايپ شوند .ذک احد کميتسا در جد ل الزامی است .س جد ل را با يك سط خالی فاصله از متن ماقبل مابعد آن ق ار دسيد.
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شکلها و نمودارها:
س شكل نمودار بايد داراي شماره عنوان (توضيح) باشد که بصورت سط چين در زي آن با قلم  B Nazaninپ رنگ
اندازة  11 ptتايپ بصورت فصلی (مثل  5-1يعنی شكل شماره  5از فصل  )1شمارهگذاري میشود .بهت است شكلسا در
داخل متن در جايی که به آنها ارجاع میشود ،درج گ دند .ذک احد کميتسا در شكلسا الزامی است .در متن گزارش بايد به
سمة شكلسا ارجاع شود .در تهية شكلسا توجه کنيد که اندازة اعداد ،اژهسا ،کميتسا راسنماي منحنیسا ) (legendبه قدر
کافی بزرگ باشد تا پس از درج در گزارش  ،کامالً اضح خوانا باشند .س شكل را با يك سط خالی فاصله از متن ماقبل
مابعد آن ق ار دسيد.

نتیجه گیري:
جود بخش نتيجهگي ي پس از متن اصلی گزارش الزامی است.

مراجع:
م اجع به سمان ت تيبی که در متن به آنها ارجاع میشود ،میآيند .در گزارش بايد به سمة م اجع اشاره شود .مشخصات
س م جع به صورت کامل در قالب استاندارد ذک شوند .م اجع فارسی را با قلم  B Nazaninنازك  11 ptم اجع انگليسی را
با قلم تايمز  11 ptتايپ کنيد.

ب) ارائه شفاهی سمینار:
ارائه ش اسی سمينار نيز از اسميت باالئی ب خوردار می باشد .مدت زمان ارائه سمينار حد د نريم سراعت حرداکث ربرع
ساعت قت ب اي پ سش پاسخ در نظ گ فته شود .دانشجويان می بايست تالش نمايند تا با تم ين ممارست در انجرام ارائره
ساي ش اسی توانائی خود را در انتقال ش اسی مطالب علمی-فنی تقويت نمايند .در ايرن بخرش نكراتی در راسرتاي تقويرت ايرن
توانائی ارائه می گ دد .در ابتداي اين بخش چگونگی ارائه ش اسی به گونه اي ساختمند مط ح ميشرود در ادامره خصوصريات
ارائه کننده شيوه مناسب ارائه توضيح داده خواسد شد.
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ساختمندي ارائه:
ارائه ش اسی سمينار می بايست ساختمند باشد .ارائه اي را ساختمند گوييم که به ط ز زي انجام شود:
 با مقدمه اي جاذب ش ع شود به نحوي که از سمان آغاز نظ مخاطب جلب شود .مقدمه بايد با جمالت کوتاه مؤث
بيان شود.
 رعايت شئون ف سنگی ع ف محيط
 اداي احت ام به حاض ين
 کسب اجازه از اساتيد در موضوع ارائه (از حاض غايب ،ت جيحاً بد ن ذک نام حتماً بد ن مبالغه مداسنه ،به
اختصار)
 ارائه کننده خود را به اجمال مع فی کند
 ط ح عنوان اصلی عنا ين داخلی مهم ت (که در اساليد سا نوشته شده اند)
 بيان حيطه حد د موضوع
 بيان سوابق کارساي انجام شده در موضوع ،به اختصار
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اشاره اي مختص به امكانات مشكالت احتمالی مطالعه پژ سش در موضوع
مطلب اصلی به صورت بخش بندي شده ،با ش ع از م اسيم آشنا ب اي مخاطبين بيان م اسيم مبنايی مطلب مط ح
شود( .مدت س بخش بايد متناسب باشد).
تسلسل توالی منطقی بخش ساي مختلف بحث با رعايت زمان بندي ارائه بايد ح ظ شود.
نتيجه گي يهاي م حله اي از س قسمت بحث انجام شود.
جمع بندي نهايی نتيجه گي يهاي الزم پس از اتمام بخش ساي مختلف ،انجام شود.
اشاره به منابع مطالعه شده
به سؤاالت مخاطبين پاسخ مناسب داده شود.
از مخاطبين به خصوص از سؤال کنندگان ش کت کنندگان سپاسگزاري شود.

خصوصیات ارائه کننده سمینار:
ارائه کننده ش اسی .بهت است خصوصيات زي را داشته باشد:
 ظاس آراسته متناسب با ع ف جامعه
 تم کز فك  ،جمعيت خاط
 گشاده ر يی صب حوصله
 قابليت (سن ) جلب توجه مخاطب
 توانايی اش اف ب فضاي ارائه کنت ل جو ارائه
 ادب در کالم ادب در رفتار
 تأثي نگاه
 ن وذ کالم
 حضور ذسن حاض جوابی
 خونس دي تسلط ب اعصاب
 توانايی ب ق اري ارتباط حضوري زنده پويا
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شیوه سخنرانی ارائه کننده:
ارائه کننده بايد طبق شيوة زي سمينار را ارائه نمايد  .بايد توجه داشت که اين کار ،بسيار ظ يف حساس است .ارائه کننده
بايد سعی کند کمت ين اشتباه را ،چه در گ تار چه در رفتار م تكب شود تا سخن انی مؤث موفقی داشته باشد ،بويژه اگ
بخواسد ارائه ش اسی ا مجاب کننده باشد.


قبل از ش ع سخن ،با گردش آرام نگاه به سمه سوي ،لحظاتی به مخاطبين نظاره کند.



اصل نايكنواختي صدا را رعايت کند ،گاه آرام سخن بگويد گاه با صداي رسا بلند .صداي متناسب با موضوع



داشته باشد.
صداي متناسب با موقعيت مكانی ارائه تعداد حاض ين داشته باشد.
از آسنگ ،نواخت لحن کالم بطور متناسب است اده کند.



بيانی ساده و روان داشته باشد .با جمالتی حتی االمكان کوتاه ،مؤث



تكيه کالم نداشته باشد.
حتی االمكان با چند سبك سخن بگويد.
مطلب را طبق ط ح زمان بندي ارائه کند از قت به درستی است اده نمايد.
از حاشيه پ دازي زياده گويی اجتناب کند.
تأکيدات تك ارساي بجا داشته باشد.
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در عين حال با احساس سخن بگويد.



از مكث و سكوت بجا به اندازه به عنوان امكانی ب اي تأثيرگذاري بيشتر ر ي مخاطبين ،به درستی است اده



کند.
از بكار ب دن کلمات عبارات ابهام انگيز اجتناب کند.



در س لحظه سعی کند وضعيت مخاطبين ،يعنی ميزان کشش ،عالقه حوصله آنها را به شنيدن دنبال ک دن
مطلب ،درك کند.



از نگاه به عنوان امكانی جهت ب ق ار ک دن ارتباط پويا با مخاطبين تأثي گذاري ر ي آنها به خوبی است اده کند
عدالت در تقسيم نگاه بين مخاطبين داشته باشد.



از حركات بدن ،بويژه دست ،به طور مناسب بقدر کافی به ه بگي د.



ثابت بی ح کت در يك مكان نايستد.



حتی االمكان مخاطبين را در ارائه مشاركت دسد.



گاه گاه به اقتضاي موقع مطلب ،با رعايت جوانب ع فی ف سنگی ،کالم خود را تلطيف کند.



از ت اخ  ،تكب  ،خودنمايی فضل ف شی پ سيز کند .متواضع باشد .لی نه بطور تصنعی يا از ر ي ضعف.
از امكانات ديداري -شنيداري بخوبی به موقع است اده کند.
در تمام مدت ارائه سعی با صداقت صميمت به مخاطبين نشان دسد که ب اي آنها اسميت زياد قائل است.
با اطمينان سخن بگويد س جا که ت ديد داشته باشد ،ت ديدش را ص يحاً اعالم کند.





جهت مطالعه ي بيشتر در اين زمينه ،به كتاب مرجع زير مراجعه شود:
س .م .ت .روحاني رانكوهي ،شيوه ارائه مطالب علمي و فني ،انتشارات جلوه.9731 ،

موفق باشید
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