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  ارائه:

كند. هدف انتقال اطالعات به صورت  ارائه كننده مطلبي را به مخاطب يا مخاطبين خود عرضه مي

  مورد نظر از ارائه كننده به مخاطبين است.

  شرايط مؤثر در انتقال اطالعات:

  نقاط ضعف و قوت، دانش، فرهنگ، مهارتها، سليقه، وضع اقتصادي ئه كننده:ارا

  نقاط ضعف و قوت، دانش، فرهنگ، مهارتها، سليقه، وضع اقتصادي مخاطبين:

  مطلب علمي، ادبي و .... نوع مطلب:

  تصويري، تابلو، پروژكتور، كامپيوتر-كالمي صرف، كالمي روش ارائه:

  ل ارائه، زمان ارائهمشخصات محيطي، طو شرايط ديگر:

ارائه مطلب هم دانش است، هم فن و هم هنر. كسب دانش آن آسان است اما انجام با مهارت آن 

  به صبر، عالقه و تمرين زياد احتياج دارد.

  پايين يا باال برد. ±30%توان با ارائه تا  ارزيابي كار انجام شده را مي

  تعيين موضوع ارائه:

  .كنيم ان موضوع را انتخاب ميخودم-1

 . يك موضوع در نظر بگيريد.1

  . با ديگران در مورد آن مشورت كنيد.2 

  . مراجعه كنيد به منابع و مراجع كه آيا در دسترس است يا نه؟3

  . آيا شرايط مناسب بودن را دارا هست؟4
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يد از اين اگر موضوع مناسب شما نيست سعي كن ديگري موضوع را براي ما انتخاب كند:- 2

اي به مطلب نزديك شويد كه براي شما مناسبتر  كار بپرهيزيد. اگر مجبور بوديد سعي كنيد از زاويه

  هاي شما را كمتر آشكار كند. باشد و ضعف

  

  مناسب بودن موضوع:معيارهاي 

  موضوع غير تكراري، بديع و تازه باشد.- 1

  ارائه دهنده و مخاطبين) موضوع مورد عالقه، جذاب و بلكه شوق انگيز باشد (براي- 2

هاي متعدد در قالب يك ارائه اگر هم ميسر  موضوع حاوي هدف و پيام واحدي باشد. ارائه ايده- 3

  باشد مطلوب نيست.

  موضوع ارزشمند و سودمند باشد و بتواند مشكلي از مخاطبين را پاسخگو باشد.- 4

  دسترس باشد.از نظر ميزان كار مورد نياز متناسب با مهلت و امكانات در - 5

  موضوع بايد كامالً مشخص باشد. مرزها و حدود كار بايد معين شود.- 6

  موضوع در زمينه تخصصي يا حداقل نزديك به اين زمينه براي ارائه دهنده باشد.- 7

  بتوان براي آن مراجع كافي تهيه نمود.- 8

  

  انتخاب عنوان ارائه:

د و در عين حال نشان دهندة محتويات و عنوان ارائه بايستي حتي االمكان كوتاه و خالصه باش

ويژگيهاي اصلي ارائه باشد. چنانچه تمركز اصلي ارائه روي بخش يا جنبة خاصي از زمينه است اين 

مسأله در عنوان انتخاب شده بايد به نحوي منعكس گردد. همچنين حدود و مرزها بايد به شكل مناسب 
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كلمة اصلي كه بار اطالع دهندگي دارند  5يا  4 شود عنوان حدود نشان داده شود. بهتر است سعي 

  داشته باشد و در آن از بكار بردن عالئم اختصاري، فرمول، كلمات خارجي و نظير آن خودداري شود.

  

 مثال:

1-OCR 

شناسايي حروف-2  

شناسايي حروف فارسي-3  

شناسايي حروف دستنويس فارسي-4  

عصبيهاي  شناسايي حروف دستنويس فارسي به كمك شبكه-5  

هاي عصبي. شناسايي حروف دستنويس فارسي با استفاده از گشتاورهاي مركزي و به كمك شبكه- 6  

هاي عصبي و مقايسه  شناسايي حروف دستنويس فارسي با استفاده از گشتاورهاي مركزي و به كمك شبكه-7

 آن با روش بيز.

 بهترين عنوان شمارة 5 است

  

  ود:عنوان ممكن است به چند صورت انتخاب ش

كند. ارائه در اين حالت  عنواني كه حاوي مطلبي است كه آنرا قطعي و ثابت شده فرض مي- 1

  بايستي به اثبات مطلب مذكور بپردازد.

بايستي ادعاي مذكور ثابت شود.  "بازيهاي كامپيوتري براي سالمت جسمي و روحي كودكان زيانبار هستند"مثالً:   

  پردازد. كند و در ارائه به پاسخ اين سؤال مي بيان ميعنواني كه مطلبي را بصورت سؤالي - 2

"آيا بازيهاي كامپيوتري براي سالمت جسمي و روحي كودكان و زيانبار هستند؟"مثالً   

، "اي بر مقدمه"عنواني كه هيچيك از دو حالت باال را ندارند و عموماً حاوي كلمات مانند - 3

  كند. بوده زمينه و محدوده بحث را مشخص ميو ...  "نگاهي بر"، "اي در مطالعه"، "بررسي"



 5

 مثال:

"اي كه در تأثيرات بازيهاي كامپيوتري بر كودكان مطالعه"  

"هاي باريك سازي اشياء سيري در الگوريتم"  

"ژي رياضي هاي باريك سازي مبتني بر مورفولو آشنايي با الگوريتم"  

  برنامه كار و زمانبندي آن:

مهلت   ه الزم است مراحل مختلفي با نظم و فرصت كافي در قالببراي انجام كار موفق يك ارائ

  نمائيم: موجود طي شود. ما اين مراحل را بصورت زير مطرح مي

  شناسايي و تهيه منابع الزم:-1

يابد و بسته به ميزان مهلت مانده و  اين كار در حقيقت از زمان تعيين موضوع شروع شده و ادامه مي 

ايستي تا زماني ادامه يافته و سپس متوقف شود. اگر ارائه از نظر بروز بودن و ماهيت كار، اين مرحله ب

 %30شود كه بعد از طي حدود  بديع بودن و جامع بودن از حساسيت زيادي برخوردار نباشد، توصيه مي

  كل مهلت ديگر بدنبال منابع جديدي نباشيم.

بيشتر باشد بايد مدت بيشتري در حين  هرچه حساسيت كار ما به بروز بودن، بديع بودن و جامع بودن

انجام ساير كارها مسأله تهيه منابع بيشتر نيز پيگيري شود. مثالً براي يك مقالة كالسي حداكثر تا 
3

1 

ترم بايستي منابع در دست باشند و پس از آن ديگر سراغ منابع جديد نرفت. اما براي يك تز فوق 

يابد گرچه بار اصلي آن بايد در  ترا اين مسأله در حين ساير فعاليتها نيز ادامه ميليسانس يا رسالة دك

  مهلت زماني انجام گرفته باشد. %30حدود 

  

  تنظيم ساختار ارائه:- 2

  اي براي ارائه در نظر گرفت. توان با بررسي اجمالي آنها ساختار اوليه پس از تهيه منابع مي 
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بسيار ضروري و مفيد است گرچه به احتمال زياد در طي مراحل بعد ايجاد اين ساختار در اين مرحله 

  شود. اين ساختار اوليه تغيير داده مي

  : مطالعه و يادداشت برداري- 3

يابد  شود و بسته به ماهيت كار تا زماني تداوم مي مطالعه با در دست داشتن ساختار ارائه آغاز مي

تواند تا حدود  ع و يادداشت برداري، كار اصلي بوده و ميچنانچه كار صرفاً مطالعاتي باشد مطالعه مناب

سازي و بررسي و اصالح و  مهلت ادامه يابد اما چنانچه كار عالوه بر جنبة مطالعاتي شامل پياده 75%

  مهلت كار خاتمه يابد. %40آزمايش و ... باشد مطالعه و يادداشت برداري حداكثر بايستي تا حدود 

  

   نتيجه گيري: پياده سازي، اصالح و-4

اي از مهلت مانده تا ارائه را به خود اختصاص خواهد داد فعاليت عمدة اين بخش  اين بخش قسمت عمده

  مهلت مانده به پايان برسد. %75شود و بايستي تا حدود  از پس از مرحلة سه شروع مي

  

  آماده سازي ارائه:- 5

رائه به فرم نهايي طراحي و پياده سازي شود و ا در اين مرحله نتايج مراحل قبل به كار گرفته مي 

  كل مهلت است. %25تا  %20شود. زمان الزم براي اين مرحله  مي

فرصت واقعي را براي تلفات در نظر بگيريد و در نتيجه  %10ها حدود  در تعيين زمانبندي براي فعاليت

  فرصت واقعي بدانيد. %90مهلت را 
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  شناسايي و تهيه منابع:

هاي بسيار مهم كار است. در شناسايي و تهيه منابع نبايد زود خسته يا تسليم شد. در اين قدم از قدم

مواردي كه تعداد منبع زياد است بهتر است منابع را به دو دستة اصلي و فرعي تقسيم كنيم. اين 

ع، بندي با توجه به ميزان ارتباط منبع با موضوع، جديد بودن منبع و ميزان ارتباط منبع با موضو دسته

  تواند انجام پذيرد. جديد بودن منبع و ميزان اعتبار مؤلف مي

  تهيه منابع:

  )برخورد با ادب و احترام كافي(ا افراد صاحب نظر در موضوع بمشورت  .1

در كارتهاي كتابها كارتهاي موضوعي نيز قرار دارد كه در باالي  -ها استفاده از كتابخانه .2

 آنها موضوع با رنگ قرمز تايپ شده

  ه از بانك هاي اطالعاتي كامپيوتري كه در كتابخانه ها موجود است.استفاد .3

  استفاده از مراكز اطالع رساني مختلف .4

  استفاده از شبكه جهاني اينترنت براي جستجو و انتقال الكترونيكي مراجع .5

كنيم و مشخصات منبع را در آن قرار  پس از تهيه منابع براي هر منبع يك كارت تهيه مي

5.75.12اي از اين كارتها به شكل زير است: (ابعاد  دهيم نمونه مي ×(  

  

  سه حرف اول نام خانوادگي مؤلف  شماره كارت منبع

  شماره كتابخانه منبع  محل دستيابي به منبع

    نام خانوادگي و نام نويسندگان

    ميزان (كتاب، مقاله، گزارش پروژه، تز، رساله)

    نام خانوادگي و نام مترجم

  گام نشريه (مجله علمي، مجموعه مقاالت و كنفرانس 
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  كتاب جمع آوري)

    محل نشر: ناشر

  شماره صفحات  شماره چاپ

    سال نشر

  

  

  تنظيم ساختار ارائه:

محل هر يك را در ارائه مشخص  ،خواهيم مباحث اصلي و فرعي بحث را مشخص كرده در اين مرحله مي

العات حاصل از منابع تهيه شده و انتظارات مخاطبين از ارائه انجام كنيم. اين كار بايستي با توجه به اط

  پذيرد. 

سازيم و  معموال اينكه از آغاز ساختار نهايي را بسازيم، عملي نيست. بلكه ابتدا يك ساختار اوليه مي

 كنيم. اولين قديم براي تنظيم ساختار ارائه، تعيين مباحث اصلي و فرعي آن تدريجاً آن را اصالح مي

است و اين امر بعضي اوقات كار بسيار دشواري است. براي تعيين مباحث اصلي و فرعي بايستي هدف از 

ارائه و مخاطبين را دقيقاً در نظر داشت كه چه افرادي هستند و چه انتظاراتي دارند. هر بحث اصلي بايد 

هاي فرعي كه با آن مرتبط  تواند داراي بحث يك جنبة اصلي و شايد جداگانه از موضوع را بيان كند و مي

  هستند باشد، هر بحث فرعي نيز بايد براي خود داراي هويتي باشد. 

شوند، بايد سعي شود ارائه، حاوي سه الي  عالوه بر مقدمه و نتيجه كه در ابتداء و انتهاي ارائه ظاهر مي

مچنين نبايد براي كند. ه پنج مبحث يا بخش اصلي باشد. بخش بندي بيش از حد، ارائه را نامطلوب مي

   .يك بخش اصلي تنها يك بخش فرعي ايجاد نمود

ها به بحث اصلي و فرع كار دشواري باشد بهتر است ابتدا همة مطالبي كه  اگر جدا كردن بحث

هاي جديدي  تر هستند را در ليست خواهيم مطرح كنيم را ليست كنيم آنگاه آنهايي كه بهم مربوط مي
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ها يك  تعدادي ليست از مطالب مربوط به هم پيدا كنيم هر يك از اين ليستقرار دهيم و به اين ترتيب 

هاي فرعي هر موضوع از ليست مربوط قابل استخراج  دهند و بخش مبحث اصلي را براي ارائه تشكيل مي

است. در اين مرحله ممكن است به اين نتيجه برسيم كه بهتر است تغييراتي در موضوع يا عنوان ارائه 

  تر گردد.  تر و با قوام تر، منطقي مجموعه ارائه هماهنگبدهيم تا 

بعد از تعيين مباحث اصلي و زير مباحث فرعي بايد ترتيب قرار گرفتن آنها در ارائه را تعيين نمود، تقدم 

ها از  و تأخر مطالب بايد بگونه اي باشد كه مخاطب بتواند براحتي مطالب را دنبال كند. جريان ايده

گردد. در اين مسير هر بخش زمينه ساز و  شود و با يك سير منطقي به نتايج ختم مي مقدمه آغاز مي

بخش بعدي است. بسته به ارائه ممكن است تعيين ترتيب مباحث بر پايه ترتيب   تسهيل كنندة درك

توالي تاريخي، روابط علت و معلولي و با افزايش اهميت مباحث باشد. با تعيين ترتيب مباحث ساختار 

  حرفي باشد.-كنيم. اين شماره گذاري ممكن است عددي يا عددي گذاري آنها تنظيم مي ه را با شمارهارائ

  مقدمه  -1

  )1(مبحث اصلي -2

  الف-2  يا  )1موضوع فرعي  - 1(مبحث اصلي  1- 2      

  ب-2  يا  )2موضوع فرعي  -1(مبحث اصلي  2-2     

  )2(مبحث اصلي -3

  الف-3    )1موضوع فرعي  -2(مبحث اصلي 3-1     

  1-الف-3  الف- 1-3)   1، زير موضوع فرعي1موضوع فرعي - 2(مبحث اصلي 3-1-1                

  2-الف-3  ب -1- 3)    2، زيرموضوع فرعي1موضوع فرعي - 2(مبحث اصلي  2- 1- 3               

  )2موضوع فرعي -2(مبحث اصلي- 3-2

  . جمع بندي4
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  مطالعه و يادداشت برداري:

يق منابع هر كجا كه به مطلب جالب و مهمي رسيديم كه مربوط به يكي از مباحث اصلي يا با مطالعة دق

كنيم و اين كار را براي همه منابع ادامه  شود از آن يادداشت برداري مي فرعي موجود در ساختار مي

  دهيم. مي

ها هر اندازه  شود گرچه فيش شود استفاده مي هايي كه فيش ناميده مي براي يادداشت برداري از برگه

(يادداشت  ×1521هاي كوتاهتر) يا  (براي يادداشت ×cm1015توانند باشند اما بهتر است اندازة  مي

بلندتر) انتخاب شود. بايد توجه شود كه روي هر فيش تنها يك مطلب (مربوط به يك بخش) نوشته 

  شود.

و در ابتداي فيش  ←به پايان نرسد در انتهاي آن عالمت  اگر مطلب روي يك فيش تا آخرفيش

  دهيم. دوم مربوطه همين عالمت را قرار مي

يادداشت برداري ممكن است به صورت نقل قول مستقيم يا غيرمستقيم با تلخيص يا بدون تلخيص 

  باشد.

  نقل قول مستقيم:

كه نوشتة اوليه بسيار عالي است تأكيدات بايد عيناً منتقل شود.  ارائه قوانين، آئين نگارش و ... مواقعي 

  دار، بزرگ .... كلمه شكسته، زير خط

شود در محل حذف بخشي از متن چند  خالصه كردن در نقل قول مستقيم با حذف كردن انجام مي

حول آن قرار را «   » گذاريم. اگر خود متن اوليه داراي چند نقطه باشد در نقل قول عالمت  نقطه مي

  دهيم. مي

  خط باشد در نوشته نهايي بايد در ادامه متن ما بين  4اگر نقل قول مستيم حدود 

  دهيم. قرار مي«    » خط باشد آنرا در يك پاراگراف جديد بين  4قرار گيرد. اگر بيش از «  » 

  توان آنرا ضميمه كرد. اگر بيش از نصف صفحه باشد مي
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  نقل قول غيرمستقيم:

دهد (با  لمات و عبارت اوليه اهميت چنداني ندارد. ارائه دهنده مطلب را با بيان خود ارائه ميعين ك 

تلخيص يا بدون تلخيص) بايد توجه داشت كه در نقل قول غيرمستقيم مطالب ديگران به طور كامالً 

  صحيح بيان شود.

كنيم و  بندي مي احث دستهها را بر حسب مب پس از پايان مطالعه منابع و يادداشت برداري يادداشت 

كنيم اگر توازن الزم فراهم نشده بايد به دنبال  آوري شده با مباحث را بررسي مي تناسب اطالعات جمع

منابع جديد رفته مباحثي كه ضعف مطلب دارند را تقويت نمائيم اگر در اين كار موفق نشديم تنها راه، 

  باشد. ي در خصوص آنها نداريم ميتغيير طرح و ساختار و حذف مباحثي كه اطالعات كاف

 

  اي از فيش مورد استفاده نمونه

 شماره كارت منبع صفحه بخش مربوط به يادداشت در ساختار ارائه شماره فيش

  

 

 

 

 يادداشت

 

   حواشي:

  

  گيري: سازي، اصالح روشها و نتيجه پياده

زمينه و مشخص شدن سابقه كار و اگر كار مورد نظر بيش از يك كار مطالعاتي باشد با تكميل مطالعات 

  با در دست داشتن تعريف موضوع كار بايستي به پژوهش پيرامون موارد الزم پرداخت.
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افزاري يا  مهندسي معموالً بخشي از كار نظري و بخشي ديگر پياده سازي نرم-در پژوهشهاي فني

ت كه سابقه كار به حد افزاري است. به هر صورت شروع كار پژوهشي تنها وقتي داراي مفهوم اس سخت

كافي مطالعه و برسي شده باشد، نقاط ضعف و قوت روشهاي مختلف مطالعه و وضعيت موجود روشن و 

تواند با استفاده از دانش خود بدنبال ايجاد  مشخص باشد. در اين حالت است كه پژوهشگر مي

  اصطالحات و تغييرات روشهاي موجود باشد.

  

  آماده سازي ارائه:

نويس ارائه را آماده  اينك با داشتن ساختار بايد پيش .له مواد خام براي توليد ارائه آماده استتا اين مرح

  شود: مهاي زير انجام ميدنمود اين كار در طي ق

  خواهيم بگوئيم. تعيين محتويات هر مبحث: در هر قسمت چه مي- 1

  سيد.نوشتن نسخة اول هر بخش: سعي نكنيم در نسخة اول آخرين نسخه را بنوي- 2

ها نوشته شد، آنها را با هم مطالعه و  بازخواني و كنترل: پس از آنكه نسخة اول همه بخش- 3

از نظر معتبر بودن، دقيق  كنترل كيفيبايد اعمال شود.  دو نوع كنترلنمائيم. در اين مرحله  بررسي مي

  ها و استداللها و ... بودن و كامل بودن مطالب، تجزيه تحليل

شود.  در خصوص تناسب طول هر بخش با نقش آن و طول كل ارائه بررسي مي كنترل كميدر 

  در اين مرحله ممكن است مطالبي حذف شود يا توضيحاتي اضافه شود.
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  ارائه شفاهي:

  انواع ارائه:

  تدريس-

  دهيم. اي كه براي يك درس ارائه مي مقاله-

  سمينار-

  ارائه نتايج پژوهش در يك كنفرانس-

  محصولي به منظور بازاريابيارائه مشخصات -

  دفاع از يك پيشنهاد پروژه-

  

  هاي شفاهي: نكات مشترك در انواع ارائه

  با توجه به نوع ارائه و شرايط مخاطبين و شرايط محيطي بايد انتخاب شود. طول مدت ارائه:- 1

 60از  هاي بيش شود كه از ارائه توصيه ميتا چند ساعت باشد. دقيقه  15تواند بين  اين زمان مي

  دقيقه احتراز كنيد.

  دقيقه است. 60الي  50دقيقه است. دفاع از پايان نامه  20تا  15ارائه مقاالت كنفرانس معموالً 

  چه ساعتي از روز زمان ارائه:- 2

  سعي شود از زمان قبل از نهار تا چند ساعت بعد از نهار از انجام ارائه اجتناب شود.

  گونگي ارائه نقش مهمي دارند.: در چمكان ارائه و شرايط محيطي- 3

ارائه دهنده به مدت كافي قبل از ارائه در مورد محل و شرايط محل ارائه اطالعات كسب كند و در 

  صورت مشاهده اشكال رفع آنرا درخواست نمايد.

  بعضي از شرايط محيط ارائه كه بايد روي آنها دقتي شود عبارتند از:
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  ظرفيت محل مناسب است يا نه-

  سرمايش يا گرمايش محل امكانات-

  صدا و نور محل-

  و كامپيوتر و پروژكتوروجود پريز برق و تريبون و ميز -

  در داخل و خارج سالن عوامل حواس پرت كن وجود نداشته باشد.-

  ها و طرز قرارگرفتن و بررسي راهروهاي آمد و شد. صندلي-

  شيد.زند لذا شما بايد مراقب با حضور ديگران لطمه به كار شما مي-

  مورد استفاده در ارائه در جذابيت ارائه نقش اساسي دارد. امكانات- 4

كند استفاده از امكانات تصويري عالج  ارائه فقط كالمي سريعاً مستمعين را خسته مي-

  اين مشكل است.

اي هم ندارد. در عوض وقت ارائه  ترين راه است و در ضمن هزينه استفاده از يك تابلو ساده-

  ند.ك را تلف مي

پشت به مستمعين بودن ارائه دهنده نامطلوب است. در صورت استفاده از اين روش تنها -

  جمالت اساسي و خالصه و شكلهاي ساده روي تابلو نوشته شوند.

  ها و پوسترها استفاده از چارت-

  اي انديشيد. ها بايد چاره براي نصب پوسترها و چارت

ب است كه سالن كوچك باشد و مستمعين تهية پوستر هزينه دارد. براي مواقعي مناس

  نزديك باشند تا بتوانند جزئيات را ببينند.

  (Transparency)استفاده از طلق شفاف -

  ترين وسيله براي ارائه بود. اين وسيله زماني رايج

  هزينه دارد.
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  با استفاده از رنگ جذابيت آنرا افزايش داد.

  ارائه دهنده مجبور نيست پشت به مستمعين كند. 

  بايد دقت داشت كه جلو تابش نور پروركتور بايستيم

  مي توان روي طلقها نوشت. نياز به تاريكي كامل محل ندارد.

  است بدون نياز به طلق) overheadاستفاده از اپك (مثل -

  براي نمايش اشياء يا صفحات كتب يا صفحات غيرشفاف

  گران قيمت است.

  محل بايد بيشتر از اورهد بايد تاريك شود.

  استفاده از اساليد عكاسي-

  شود.  جالبتر مي ←تر از نظر رنگ و تصوير غني

  استفاده از ويديو به شرط اينكه ضرورت الزم را داشته باشد.-

  استفاده از ويديو پژوكتور-

دهد. مي توان با  امكان نمايش اطالعات روي مانيتور كامپيوتر را به ما مي

 مناسب اساليدهاي الزم را تهيه و به ترتيب نمايش دادافزارهاي  نرم

(PowerPoint). 

  آمادگي جسمي و روحي ارائه دهنده:- 5

  شود. خستگي و كسالت از ارائه دهنده به مستمعين منتقل مي

آمادگي براي پاسخ دادن به سؤاالت و جسور بودن در مقابل مستمعين و رفتار آنها و تحمل 

  اش داشتن آمادگي كامل جسمي و روحي است. زمهدر برابر سؤاالت نابجا ال

يابد كه  شود و به مستمعين هم انتقال مي ظاهر ميبه شرطي رويي و شوق فقط  حالت گشاده

  ارائه دهنده آمادگي جسمي و روحي كافي داشته باشد.
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آنرا كنترل نمايد بخصوص در قسمت سؤال  بتواند بر جلسه اشراف داشتهارائه دهنده بايد - 6

  در اين رابطه كمك مهمي است. اعتماد به نفسواب و ج

و با انگيزه باشد و براي مخاطبين و  مند عالقهدهد  ارائه دهنده بايد به كاري كه انجام مي- 7

  انتقال صحيح مطلب به آنها ارزش قائل باشد.

االمكان از جهات علمي، فرهنگي،  ارائه دهنده بايستي سعي كند مخاطبين و محيط را حتي- 8

اين موضوع باعث خواهد شد كه بتواند مطالب خود را به تناسب آنها  بشناسد.اسي و مذهبي سي

اطالعي و نداشتن شناخت ابهامات و  تهيه نمايد و اعتماد به نفس بيشتري داشته باشد. بي

گردد.  كند كه منجر به ترس و تشويش و اضطراب مي توهماتي در ذهن ارائه دهنده ايجاد مي

  كند. ي از اين موارد را برطرف مياطالعات بسيار

تسلط زياد اراده دهنده بر موضوع و مباحث نزديك آن براي يك ارائه خوب از ضروريات است. - 9

  كند. اين مسأله ايجاد اعتماد به نفس مي

هاي الزم را به عمل آورد كه در زمان ارائه داراي ظاهري  بيني ارائه دهنده بايستي پيش-10

گذارد و نفوذ كالم را  كفش، لباس، مو.... تأثيرات زيادي در مخاطبين مي آراسته باشد. نظافت

  كند. بهتر مي

  ارائه دهنده بايستي قبل از ارائه چندين بار با كنترل زمان ارائه را تمرين كند.-11
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  طرح زمانبندي ارائه شفاهي:

رت مناسب آماده ارائه نويس تهيه شده بايد مطالب الزم و خودمان را بصو با در دست داشتن پيش

هاي مختلف ارائه، نكات  كنيم كه بخش بندي به شكل جدول زير تهيه مي شفاهي نمائيم. يك طرح زمان

  شود. مهم، و زمان هر بخش در آن وارد مي

  

  نتايج  تصاوير، ضمائم  نكات اصلي  زيربخش  بخش  زمان

2-0 

6-2 

  

 

 

5-14 

  معرفي

  مقدمه

.  

.  

  نتيجه گيري

  

  

  

____  

____  

  ي خود، عنوانمعرف

  

  اهميت موضوع

  سابقه تاريخ

  

  

  1تصوير 

  

  

  

  

  اين جدول در طي آماده سازي ارائه مكرراً ممكن است تغيير كند. 

اي كه هم عمق مطالب حفظ شود و  نويس بايستي به تناسب به گونه از مطالب تهيه شده در پيش

ايد را بخواهيد را در ارائه قرار  دههم نوع آن، انتخاب به عمل آيد. سعي نكنيد كه هر آنچه كه جمع كر

  دهيد.

  در خصوص تهيه طرح زمانبندي توجه به نكات زير ضروري است:

  طرح عنوان و موضوع بحث با ذكر حدود آن بدون تعجيل و با صرف وقت كافي انجام شود.- 1

  شود. هاي مختلف ارائه داده  اي از بخش در ابتداي ارائه بايستي خالصه- 2

ب و شايد غيرعادي آغاز كرد تا توجه افراد شديداً جلب ااي جذ بحث را با مقدمه توان شروع مي- 3

  شود.
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  دهيم. در طرح مطالب با شروع از مفاهيم مبناي و آشنا براي مخاطبين كار انجام مي- 4

  كنيم. گيري مي بندي يا نتيجه در انتهاي هر بخش اصلي يك جمع- 5

  كنيم. ا مطرح ميدر انتهاي ارائه جمع بندي كلي و نتايج ر- 6

  در پايان ارائه از مخاطبين و سؤال كنندگان تشكر نمايد.- 7

  هاي ارائه منابع و مراجع بايد معرفي گردند (با ذكر نحوة استفاده) در پايان بحث- 8

  در مقدمة ارائه بايستي هدف، انگيزه و اهميت موضوع بايد مشخص شود.- 9

گيري اين ارائه از  در زمينة بحث و ميزان بهرهدر مقدمه بايستي سوابق كارهاي انجام شده -10

  آن كارها و مشكالت و موانع بر سر راه موضوع مطرح گردد.

  

  

  

  نكات مربوط به هنگام ارائه:

  نكات زير بايد حتي االمكان رعايت شود.

  قبل از آغاز به سخن نگاهي به مستمعين بيندازد.- 1

  دن كلمات پيچيده و نامأنوس خودداري كند.بياني روان و ساده داشته باشد و از به كار بر- 2

  طرح زمانبندي ارائه شده را مورد استفاده قرار دهيد.- 3

  ترين عوامل در ارائه شفاهي است. كنترل زمان يكي از اساسي- 4

بسيار مهم است كه ارائه دهنده به مخاطبين نگاه كند تماس چشمي تأثير بسيار مثبتي در - 5

ه و مستمعين و انتقال مطلب دارد البته توزيع نگاه بايد يكنواخت باشد ارائه ايجادا ارتباطين ارائه دهند

  دهنده و نبايد مكرراً به فرد يا افراد خاصي نگاه كند و ديگران را رها كند.
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هاي الزم را داشته باشد  ارائه دهنده بايد در صحبت در مواقع حساس و مهم تأكيدات و تكراري- 6

  بين فرصت كوتاهي براي فكركردن بدهد.و گاهي نيز با مكث به مخاط

  ارائه دهنده نبايستي در يك محل بايستد و حركتي نشان ندهد. بايد راحت باشد.- 7

تكيه كالم نداشته باشد. عادات ديگر مانند من من كردن، سينه صاف كردن و... نيز نامطلوب - 8

  است.

تنها به ارائه لطمه وارد  كند كلمات يا اصطالحاتي كه در ذهن مخاطبين ابهام ايجاد مي- 9

  كند. مي

هاي خود قصد تفاخر، تظاهر، و خودنمايي داشته باشد، اين  ارائه دهنده نبايد در صحبت-10

  كند. موضوع شديداً افراد را دفع مي

كند مخاطبين را در ارائه شركت دهد گهگاه پرسيدن سؤاالتي  در صورتيكه شرايط ايجاب مي-11

  برد. تگي را از بين مياز مخاطبين يكنواختي و خس

  شود. ارائه دهنده نبايستي دائماً روي اوراق خود نگاه كند با تمرين زياد حاصل مي-12

خواهد، اگر نداريد  با رعايت جميع جوانب گهگاه كالمش را تلطيف كند. (استعداد خاصي مي-13

  امتحان كنيد)

أثير كالم خود را در مخاطبين العملهاي مخاطبين ت تواند با توجه به عكس ارائه دهنده مي-14

بفهمد و در كار خود تأثير دهد مثالً اگر بخش خسته كننده است آنرا سريعتر خاتمه دهد. يا اگر بخشي 

  تر كند. (اين كار، كار افراد خبره است نه افراد تازه كار) مورد توجه افراد قرار گرفت آنرا طوالني
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  نكات مربوط به انواع مختلف ارائه شفاهي

  تدريس:-1

  مخاطبين معموالً چندان اطالعي از موضوع ندارند. جزئيات بايد با دقت تشريح شود.-

  حصول اطمينان از يادگيري حائز اهميت زيادي است (هدف آموزش است)-

  كنترل كمي و كيفي از وجوه عمده اين نوع ارائه است.-

سطح ارائه كننده قرار ها در سطح مشابه و مشخصي زير  مخاطبين از نظر مجموعه قابليت-

  دارند.

  دقيقه است. 150يا  100، 50معموالً -

  سخنراني يا سمينار علمي:- 2

  جنبه آموزشي مانند تدريس ندارد.-

ها ممكن است در سطوح مختلفي باشند يا حتي در سطحي باالتر  مخاطبين از نظر قابليت-

  از ارائه دهنده

لذا تأكيد بر روي جزئيات ممكن است  اي در مورد بحث دارند حاضرين معموالً زمينه-

  غيرضروري باشد.
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  ارائه كتبي

شود. به طوريكه هر بخش در  ارائه كتبي براساس ساختاري كه قبالً تهيه شده است، نوشته مي

  شود: هاي زير تشكيل مي اين ساختار از پاراگراف

  هاي بحث اصلي پاراگراف مقدماتي: آماده كردن زمينه-

  فاهيم و مباني و مقدماتي (چندين پاراگراف)شرح م-

  بحث اصلي بخش (چندين پاراگراف)-
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  بندي. پاراگراف جمع-

دهد،  شود، يك جمله اصلي دارد، كه ايده اصلي را مي پاراگراف: حول يك ايده مشخص ايجاد مي

دهند. اندازه  جمله اصلي معموالً جمله اول پاراگراف است. ساير جمالت پاراگراف جمله اصلي را شرح مي

  باشد. سطر) مي 8الي  5كلمه ( 150الي  100متعارف يك پاراگراف 

بند (؛) و ... بايد  )، عالمت سؤال، عالمت تعجب، نقطه.نكته: آداب نگارش مثل گذاشتن نقطه (

  رعايت گردد.

  بازنگري گزارش كتبي:

و بهتر است براي اين  گردد پس از تهيه و نوشتن متن اصلي ارائه كتبي بايد اين متن بازنگري 

  كار از نظرات ديگران هم استفاده گردد.

  

  اجزاي ارائه كتبي:

  هر ارائه كتبي بايد داراي اجزاي زير باشد:

  بخش ابتدايي: -الف

  صفحه عنوان (مشابه با جلد)- 3    صفحه سفيد- 2     جلد- 1

  ...)صفحات اوليه ديگر در صورت نياز (مثل: صفحه تقدير و تشكر و صفحه تقديم به- 4

  فهرست جداول- 8  فهرست اشكال-7   فهرست مطالب- 6      چكيده- 5

  بخش مياني: -ب

  فصل اول: مقدمه

  فصل دوم...

  فصل ...
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  فصل آخر (مثالً فصل ششم): نتايج و جمع بندي

  بخش پاياني: - ج

  منابع و مراجع مورد استفاده -فصل هفتم

  ضمائم (در صورت وجود)

 شوند: ه ميذيالً بعضي از اجزاي فوق توضيح داد

اطالعات روي جلد وابسته به نوع گزارش است، براي گزارش در مقاالت كالسي نام  جلد:

دانشگاه، نام دانشكده، عنوان مقاله، نام درس، نام دانشجو، شماره دانشجويي، نام استاد، ترم تحصيلي، 

  تاريخ تحويل، موعد تحويل.

  وان، درجه، نام دانشجو، نام استاد راهنما، تاريخروي جلد پايان نامه: نام دانشگاه، نام دانشكده، عن

كند در ارائه چه چيزي مطرح خواهد شد. در حقيقت چكيده  : چكيده مشخص ميچكيده*

كند. چكيده شامل بيان موضوع ارائه، مشخص نمودن محدوده مطرح در  انتظارات خواننده را تنظيم مي

كلمه بايد باشد. در  250تا  50اندازه چكيده بين باشد. براي مقاله يا گزارش،  كار و نتايج حاصل مي

  چكيده نبايد عالئم اختصاري يا فرمول بيان گردد.

اي بر سر موضوع تحقيق، مختصري از نظرات و تحقيقات مربوط به موضوع و  : مقدمهمقدمه*

اي براي درك بهتر از مطالب مندرج در  آيد. به اين ترتيب زمينه اهميت موضوع در اين بخش مي

  گردد. هاي تحقيق توجيه مي شود. و بويژه از اين طريق هدف خواننده ايجاد مي

  در اين فصل بايد بگوئيم مسأله چه بود، چه كرديم و نتيجه چه شد. *جمع بندي:

  

  تكميلي در باره ارائه كتبي: نكات
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رائه كتبي ليست اند، بايد در انتهاي ا : منابعي كه در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته*منابع و مراجع

  هاي مختلفي مرتب شوند. مثالً گردند. منابع و مراجع ممكن است به روش

  برحسب نوع مرتب شوند. مانند كتب، نشريات و اسناد و ...- 1

  برحسب تاريخ انتشار منبع مرتب شوند، يعني منابع جديدتر در ابتداي ليست قرار گيرند.- 2

  تر است) ند (از همه رايجبرحسب ترتيب الفبايي نام مؤلف مرتب گرد- 3

  :*اطالعات مربوط به منابع

دار)، شماره جلد، شماره  اگر منبع كتاب باشد: نام خانوادگي، نام مؤلف، عنوان كتاب (زير خط

  چاپ، ناشر، تاريخ نشر، صفحات مورد رجوع.

  مثال) 

، 1355، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات طوس، آموزش سمعي بصري] رشيدپور، ابراهيم، 1[ 

  .16- 12صفحات 

  اگر مرجع خارجي باشد:

[1] Bell, Men of mathematics, Printce-Hall, 1996. 

                  نام كتاب               نام انتشارات

  ، تاريخ انتشار، صفحات مورد استفاده»عنوان مقاله«اگر منبع مقاله باشد: نام خانوادگي، نام 

  مثال)

، مجموعه مقاالت كنفرانس كامپيوتر، »ماشيني متون فارسي شناسايي«] حسيني، حسن. 4[  

  .373-365، صفحات 1375

[4] Elias, P, "foarier Treatment of optical processors" , J. opt. , Vol 42,19 

  

  جدول:
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بعضي مواقع الزم است، كه در ارائه كتبي برخي اطالعات را به شكل جدول تهيه كنيم. در مورد  

  د نكات زير را مورد توجه قرار دهيم:ها باي جدول

  اندازه جدول بايد مناسب باشد. و از چهار طرف كاغذ بايد حاشيه كافي در نظر گرفته شود.-

  جدول بايد طوري تنظيم گردد كه بدون مراجعه به متن مطالب فهميده شود.-

    جدول بايد در نزديكترين محل، از محل ذكر آن در متن آورده شود.-

  نوشته شود. باالي جدولبايد داراي عنوان و شماره باشد و اين عنوان بايد حتماً هر جدول -

  در متن حداقل بايد يك بار به جدول رجوع شده باشد.-

  شكل ها:

تواند بسيار مؤثر  كند و مي تصويري مي- شكلها به شرط آنكه شرايطي را داشته باشند، ارائه را كالمي

  ها رعايت كرد. مورد شكلواقع شود كه بايد نكات زير را در 

وضوح و سادگي: شكل ها نبايد داراي ابهام باشند و نبايد امكان برداشت اشتباه در آنها وجود -

  داشته باشد.

  باشند. عنوان و شماره بايد در زير شكل هابايد داراي عنوان و شماره باشند. -

  حتماً بايد در متن رجوع به شكل وجود داشته باشد.-

  

                                                                                                           

  

 

 


