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 ؟چگونه پوستر درست کنیم 

 

که با یک مثال  شامل پنج قسمت مهم هستند معمولا  های خودمون()یا همون تمپلیتی نمایشگاهیپوسترها !سالم

 :دهیمساده توضیح می

 گیریتحلیل و نتیجه( ۵  نتایج( ۴  روش( ۳  مقدمه( ۲ چکیده( ۱

 ....  هیمبددر آخر توضیح باید  چکیده را

 

 :الت شما استؤتعریف مسأله و س واقع در مقدمه! 

گیرند. ما معلمان زودتر ناراحتی قلبی می شودتجربه دیده میها است. طی مثال: حرص خوردن عامل خیلی از بیماری

تر شود که معلمان راحتخواهیم ببینیم چه موضوعی در این شغل باعث مییابی این موضوع هستیم و میبه دنبال ریشه

 ...آموزان است.زنیم دلیل این موضوع شیطنت بیش از حد دانشما حدس می !!!ناراحتی قلبی بگیرند

 

 :در واقع توضیح کاری  کنید.را که استفاده کردید معرفی می پژوهشیوش و طراحی شما ر این بخشدر  روش

تر های مهمی که از شما انرژی و وقت بیشتری برده و مهمقسمت اید!که در مراحل مختلف پروژه انجام داده

 اند!بوده

نفری معلمان را تشکیل  ۴۲سال دو گروه  ۲۲آموزان تفکیک کردیم. به مدت ها را بر اساس شرارت دانشمثال: ما کالس

موزان آآموزان آرام سر و کار داشتند. گروه ب هم معلمانی هستند که با دانشدادیم. گروه الف معلمانی بودند که با دانش

 ها را بررسی کردیم.سال سالمت قلب و عروق آن ۲۲کنند. سپس ما در این شرور کار می

 

 :ای به چه نتیجه بعد از اینکه شما مراحل مختلف قسمت قبلی را انجام دادید،: از اسمش واضحه دیگه نتایج

 حال حرف حسابتون بعد از انجام این پژوهش چی چی بوده؟!! رسیدید؟!

از  %۳۳سالگی دچار ناراحتی قلبی شدند اما  ۵۲درصد معلمان گروه الف در سن  ۱۵مثال: ما مشاهده کردیم که تنها 

براین ما ابن ها پیش دار فانی را وداع گفتند!مانده از گروه ب هم سالباقی %۷اراحتی قلبی شدند. معلمان گروه ب دچار ن

م که کنیهای قلبی در معلمان است. توصیه میآموزان عامل اصلی بیماریگیریم که شیطنت و شرارت دانشنتیجه می

 های آدم سوزی انداخته شوند!آموزان شرور در کورهدانش

 



 این قسمت در واقع در ادامه قسمت قبلی است! ما انتظار داریم که شما در آخر پوستر،  تیجه گیری:تحلیل و ن

چه کاری را  -۲  دانیم که . . .(یا )اکنون می چه چیزی یاد گرفتید؟ -۱بتوانید بگویید که در انتهای این پروژه: 

یا )و دانید؟ ی موضوع پروژه هنوز نمیچه چیزهایی را درباره -۳  .(.توانیم.یا )و میتوانید انجام دهید؟ می

توانیم . . یا )و نمیتوانید انجام دهید؟ چه کارهایی را هنوز در موضوع این پروژه نمی -۴     دانیم که . . .(نمی

 یعنی اگر قرار باشد این پروژه را ادامه دهید، فاز بعدی آن چه خواهد بود؟.( 

مان گ معلمر توانیمو میآموزان عامل بسیار مهمی در سکته قلبی معلمان است شرارت دانش دانیمون میما اکنمثال: 

انیم توی بقیه عوامل مرگ معلمان اطالعی نداریم و هنوز نمیآموزان تنظیم کنیم. هنوز دربارهرا با تنظیم شرارت دانش

 زمان مرگ دقیق معلمان را تعیین کنیم.

 

 :اش کنید تا بشه چکیدهخالصهی خالصه یقسمت قبلی رو بذارید روی هم. خالصه سه این  چکیده!! 

شوند. ما با آزمایشی فهمیدیم معلمانی که با های قلبی میتر دچار ناراحتیمثال: بر اساس مشاهدات معلمان بیش

ی توان گفت که عامل ناراحتمیگیرند تا معلمان دیگر. پس آموزان شرور سر و کار دارند بیشتر ناراحتی قلبی میدانش

 ها است.ها شرارت و شیطنت شاگردان آنقلبی معلم

 

درازی نکنید، چون کسی حال نداره پوستر شما را از اول تا آخرش بخونه. حتی به همین سادگی. فقط مراقب باشید روده

 خودتان! حال من گفتم!

متنی باشد. چون پوستر قرار است موقع صحبت به شما سعی کنید عمده پوستر شما شامل عکس، نمودار و شواهد غیر 

اره متن را بخوانید. اما با اش یتوانید همهاید. موقع صحبت نمیتر به شنونده بفهمانید چه کاری کردهکمک کند تا راحت

 کنید. پسفهمید چه باید بگویید و هم در زمان خیلی کمی اطالعات زیادی را منتقل میبه یک عکس شما هم می

. مقدار متن مثال ناراحتی قلبی معلمان برای پوستر مناسب متن را خیلی کم بنویسید توصیه من به شما این هست،

 است.

 

فایل  در یکمحتوای این پوستر شما  یادت نره اسم و رسمت رو بنویسی. موضوع پروژه هم بدیهیه که باید نوشته بشه.

Word برسه:  پژوهشیتا روز یکشنبه به ایمیل  حتماا حتماا باید حتمااHelli8.ru@gmail.com 

  


