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 تعالي بسمه

    چيست؟درس سمينار

برابر با سر . دكتري مي باشد يكي از واحد هاي تخصصي گرايش هر رشته ي دوره هاي كارشناسي ارشد و

 يكي از موصوعات شفاهي كتبي وبه ارايه فصل هاي مصوب انتظار مي رود دانشجو در پايان اين درس 

  .جديد در رشته خود بپردازد

  

 رمراحل انجام درس سمينا

  اين تحقيق . پردازد مي به تحقيق پيرامون آن موضوع انتخاب يك موضوعدر اين درس هر دانشجو با

 شده در زمينه موضوع تا وضعيت موجود، جديدترين كارهاي انجامسابقه و بررسي بايستي شامل 

 . باشدهاي آتي مهم مربوط به موضوع  و روالاين زمان

  يعني تا )  مراجعه كنيد1به جدول ( را در موعد مقرر آن سمينار خوددقيق دانشجو بايستي عنوان

 .  موضوع سمينار پس از تحويل اين برگه غير قابل تغيير خواهد بود.نمايدمشخص جلسه دوم 

  يك يا دو روز قبل  (ايميل كندرا در موعد مقرر آن سمينار گزارش كتبي  مرحلهاولين دانشجو بايستي

به لحاظ با رعايت كامل اصول ارائه كتبي تهيه شده و يپ شده و گزارش بايستي تا )از ارايه شفاهي

اي  از اهميت ويژهآن به موقع مناسب گزارش و تحويل كيفيت . باشد مناسب فرمت و محتوا

  .برخوردار است

  كيفيت نامناسب گزارش موجب .گرددايميل گزارش بايد با رعايت كامل اصول ارائه كتبي تهيه و 

زمان با گزارش كتبي  فايل پاورپوينت ارائه شفاهي هم .س سمينار خواهد شدكسر بخشي از نمره در

  .ايميل شود

 و تحويل به موقعموضوعبه موقع اعالم عني يهاي ويژه  بخشي از نمره درس سمينار به رعايت زمان  

  .اختصاص دارد اي سمينار و گزارشات مرحله

  اي شفاهي  شود ارائه مياعالم اي كه  ق برنامه مطاب،زمان تعيين شدهكليه دانشجويان درس سمينار در

با توجه به نعداد افرادي كه در هر جلسه ارايه دارند مشخص مدت ارائه . از كار خود خواهند داشت

 .  شود مي و تنظيم

 
 ي ارائه ها  و اساليدارائه بايد مطابق اصول ارائه شفاهي انجام پذيرد و حتماً از پاورپوينت استفاده شود

عدم . قابل تغيير خواهد بود ي دانشجويان غيرها برنامه تعيين شده براي ارائه.  فارسي باشدبه زبان
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شفاهي درس  نمره از بخش كسراو منجر به  شده براي تعيينانجام ارائه توسط دانشجو در زمان 

 . خواهد شد

 
 ركت در ، ششنايي با طريقه ارائه شفاهي آشاملسمينار ارائه شفاهي  شركت در جلسات هدف از

 .باشد ميمختلف در گرايش مربوطه  مي آشنايي با موضوعات عل و  علميمباحثات

  

   1جدول 

  

  

  

  

  

  

 

 عنوان كلي سمينار  اسامي دانشجويان  جلسه
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  ارائه كتبي سمينار

ايـستي ضـوابطي   ب ميدر گزارش سمينار . باشد ميبي آن هاي مهم سمينار گزارش يا ارائه كت يكي از بخش  

  .  مد نظر هستند  از جهات كمي، كيفي و فرمت رعايت شده باشدكه در گزارشات علمي

 

   گزارش سميناركنترل كيفي

ي زير بايد ها براي اين كار، به جنبه. اين كنترل بايد از نظر محتوايي و هم از نظر صوري صورت پذيرد

  :دبه دقت توجه كر

 اعتبار و دقت علمي  

  پي در  پييها ارنوشتوجود ارتباط معنايي و انسجام آنها بين 

 ها مندي و صحت استدالل منطق 

 انتخاب مناسب عنوان اصلي و عناوين داخلي 

 هاي سبك و زبان متن علمي رعايت ويژگي 

 انتخاب درست و به جاي كلمات 

  وجود مقدمه مناسب 

 رعايت آيين نگارش 

 به جا از عاليم استفاده درست و  

 هاي ارجاع دهنده ها و شماره درج درست پانوشت 

 انتخاب معادل اصطالحات بيگانه و نوشتن صحيح امالي آنها 

 از دو كران كاغذها رعايت فاصله(ار در صفحه درج صحيح نوشت ( 

 نقل قول شدهار درج صحيح نوشت 

 ها  ها و جدول وضوح شكل 

  فونت(قلم استفاده از نوع و اندازه مناسب براي( 

 هاي مختلف گزارش  بين قسمتمناسبگذاري  رعايت فاصله 

 هاي آتي مهم و محورهاي مطالعه و گسترش بيشتر روال و اشاره به نتيجه گيري 

 مراجع (فهرست منابع( 

  



   
 

 4 

  فرمت محتواي گزارش سمينار

 single) تك فاصله pt 13 و اندازة B Nazanin به صورت تك ستوني با قلم گزارشمتن اصلي 

space)ها با قلم  عنوان همة بخش.  تهيه شودB Nazanin ها با قلم   پررنگ و عنوان زيربخش15 و اندازه

B Nazanin پررنگ تايپ شود13 و اندازه  .  

  

  

  آرم دانشگاه

  

                                                              عنوان دانشگاه

  عنوان دانشكده

  

  ارشد  كارشناسيسمينار

  ....گرايش .... در رشته 

  

  سمينارعنوان 

  

  :توسط               

  نام دانشجو

  

                   

  

                     

  

  تاريخ

  

  گزارشطول 

  .صفحه باشد 20بايست  ميحداقل تعداد صفحات گزارش 
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  : در خصوص نگارش چند نكته

شوند، ولي بعد از  ي قبل از خود نوشته مي  صله با كلمهو ؟ بدون فا! ، ؛، :، .عالئم سجاوندي مانند كاما، 

 .من، تو، او: مانند. ي خالي قرار گيرد ها بايد يك فاصله آن

ها، بدون فاصله با عبارت داخل خود نوشته  قول و نظاير آن هاي پرانتز، كاما، آكوالد، كروشه، نقل عالمت

 .»ها آن«و } آن{، )اين: (مانند.  با عبارت اطراف خود يك فاصله دارندشوند، ولي مي

 .شود دهيم، مي مي: شود مانند ، جداي از كلمه  بعد خود و بي فاصله با آن نوشته مي»مي«عالمت استمرار، 

  

  ارائه شفاهي سمينار

ـ  دانشجويان مي. باشد ارائه شفاهي سمينار نيز از اهميت باالئي برخوردار مي    ست تـالش نماينـد تـا بـا     باي

در . هاي شفاهي توانائي خود را در انتقال شفاهي مطالب علمي تقويت نمايند          تمرين و ممارست در انجام ارائه     

در  ابتداي اين بخش چگونگي ارائه شفاهي بـه  . گردد اين بخش نكاتي در راستاي تقويت اين توانائي ارائه مي    

ه خصوصيات ارائه كننده و شيوه مناسب ارائه توضيح داده خواهد           شود و در ادام    مند مطرح مي   اي ساخت  گونه

  .شد

  

  ساختمندي ارائه

  :طرز زير انجام شود بهكه  را ساختمند گوييم اي ارائه. باشدبايست ساختمند  مي ارائه شفاهي سمينار

 با مقدمه بايد. اي جاذب شروع شود به نحوي كه از همان آغاز نظر مخاطب جلب شود با مقدمه 

 .الت كوتاه و مؤثر بيان شودجم

 رعايت شئون فرهنگي و عرف محيط  

 اداي احترام به حاضرين 

  از حاضر و غايب، ترجيحاً بدون ذكر نام و حتماً بدون مبالغه (كسب اجازه از اساتيد در موضوع ارائه

 )و مداهنه، و به اختصار

 ارائه كننده خود را به اجمال معرفي كند 

  اند ته شده نوشها اساليد  دركه(داخلي مهم تر طرح عنوان اصلي و عناوين( 

 بيان حيطه و حدود موضوع 

 بيان سوابق كارهاي انجام شده در موضوع، به اختصار 

 مختصر به امكانات و مشكالت احتمالي مطالعه پژوهش در موضوعاي اشاره   

 مفاهيم مبنايي يان بندي شده، با شروع از مفاهيم آشنا براي مخاطبين و ب مطلب اصلي به صورت بخش

 ).متناسب باشدمدت هر بخش بايد  (مطلب مطرح شود
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 بندي ارائه بايد حفظ شود ي مختلف بحث با رعايت زمانها تسلسل و توالي منطقي بخش. 

 از هر قسمت بحث انجام شوداي گيريهاي مرحله نتيجه . 

 دي مختلف، انجام شوها گيريهاي الزم پس از اتمام بخش بندي نهايي و نتيجه جمع. 

  منابع مطالعه شدهاشاره به 

 به سؤاالت مخاطبين پاسخ مناسب داده شود. 

 از مخاطبين به خصوص از سؤال كنندگان و شركت كنندگان سپاسگزاري شود. 

  

  ارائه كننده سمينارخصوصيات 

  :داشته باشدزير را  خصوصيات بهتر است ارائه كننده شفاهي

 ظاهر آراسته و متناسب با عرف جامعه  

 كر، جمعيت خاطرتمركز ف 

 صبر و حوصله، رويي گشاده 

  جلب توجه مخاطب) هنر(قابليت 

 توانايي اشراف بر فضاي ارائه و كنترل جو ارائه 

 ادب در كالم و ادب در رفتار 

 تأثير نگاه 

 نفوذ كالم 

 حاضرجوابي و حضور ذهن 

 تسلط بر اعصاب و خونسردي 

 توانايي برقراري ارتباط حضوري زنده و پويا 

  

  ارائه كنندهاني شيوه سخنر

بايد توجه داشت كه اين كار، بسيار ظريف و حساس . ارائه نمايد را سميناربايد طبق شيوة زير ارائه كننده 

ارائه كننده بايد سعي كند كمترين اشتباه را، چه در گفتار و چه در رفتار مرتكب شود تا سخنراني مؤثر . است

  . مجاب كننده باشد او شفاهي ارائه بخواهدو موفقي داشته باشد، بويژه اگر

 صداي متناسب . را رعايت كند، گاه آرام سخن بگويد و گاه با صداي رسا و بلندنايكنواختي صدااصل 

 .با موضوع داشته باشد

  .صداي متناسب با موقعيت مكاني ارائه و تعداد حاضرين داشته باشد

 . استفاده كندبطور متناسباز آهنگ، نواخت و لحن كالم 
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 احساس سخن مؤثر و در عين حال با االمكان كوتاه، با جمالتي حتي. شد داشته باساده و روان بياني

 .بگويد

 .تكيه كالم نداشته باشد

 .االمكان با چند سبك سخن بگويد حتي

 .درستي استفاده نمايد زمان بندي ارائه كند و از وقت بهمطلب را طبق طرح 

 .دپردازي و زياده گويي اجتناب كن از حاشيه

 .جا داشته باشد هتأكيدات و تكرارهاي ب

درستي   روي مخاطبين، بهتأثيرگذاري بيشترعنوان امكاني براي   اندازه به جا و به ه بمكث و سكوتاز 

 .استفاده كند

 .انگيز اجتناب كند  بكار بردن كلمات و عبارات ابهاماز

حوصله آنها را به شنيدن و دنبال ، يعني ميزان كشش، عالقه و وضعيت مخاطبيندر هر لحظه سعي كند 

 .كردن مطلب، درك كند

در تمام مدت ارائه سعي با صداقت و صميمت به مخاطبين نشان دهد كه براي آنها اهميت زياد قائل 

 .است

 
ارائه، نايكنواختي در بيان و تنوع ور نبودن آ كننده و مالل ين، خستهجذابيت ارائه و جلب نظر مخاطب

  ، تلطيف كالم  و تسلط بر محيط ارائهصدادر سبك بيان و شدت 

 زمينه مناسب، انتخاب نوع و انداره مناسب قلم، جذابيت و كيفيت اساليدها شامل استفاده از پس

، االمكان استفاده از عكس، انيميشن حتيمناسب، متنوع و هاي   انتخاب رنگشماره گذاري اساليدها،

   جذاب فيلمصدا، قطعات كوتاه 

  ارائه و داشتن تمرين كافيتسلط بر موضوع 

  ارائه فهرست مطالب

  مرور تاريخچه و ارائه مراجع مهم

  گيري  و روال آتي ارائه نتيجه

  كيفيت پاسخگويي به سواالت

  

  :گردد نمره درس سمينار از اجزاء زير تشكيل مي

 . است نمره 10 نمره ارائه كتبي .1

  . نمره است10 نمره ارائه شفاهي .2

  


