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 مستندسازی و تجربه مفهوم 

 قرن برای) آتی مدیران تربیت در آنان درصد 07 که داد نشان بزرگ های شرکت از زیادی تعداد روی بر شده انجام پژوهش

 . کنند می یاد تربیت کلید عنوان به متنوع، عملیات به دستیابی از و آورند می شمار به عامل مهمترین را تجربه( 12

 از عبارتند سازمانها در تجربه به توجه عدم دالیل مهمترین: 

 تجارب این کسب فرآیند با ناآشنایی و سازمانی تجربه از روشن تعاریفی فقدان 

 (مستندسازی شایستۀ و) ارزشمند تجارب انتخاب و گذاری ارزش منظور به دقیق نسبتاً معیارهای فقدان 

 تجارب مستندسازی مؤثر های روش با ناآشنایی 

 :کرد خالصه ذیل شرح به توان می را تجارب مستندسازی زمینه در ها سازمان اساسی های پرسش واقع در

 چیست؟ مستندسازی معنی و تجربه مفهوم 2

 دارند؟ مستندسازی ارزش تجربیاتی چه 1

 (گردد؟ ثبت و گردآوری باید دانشی و اطالعات چه) شود؟ مستند باید چیز چه 3

 کرد؟ مستند باید ای شیوه چه با و چگونه را مدیران تجربیات 4

 تجربه مفهوم 

 رویدادهای و کارها به تجربیات .است رفته کار به آموختن خویش آزمودۀ از و آزمودن مفهوم به فارسی ادب در تجربه واژۀ

 آزمایش بوتۀ به» معنای به التین در« Expert» و« Experience» های واژه که آنجا از و گردند؛ می باز گذشته

 «متخصص» و «مجرب» بنابراین. دانست یکدیگر به مرتبط واژۀ دو توان می را تخصص و تجربه اند؛ گرفته ریشه «گذاشتن

 شرایطی و مقاطع در که ای وتجربه تمرین با برخوردارند، عمیق دانشی از خاص، ای زمینه در: که شود می اطالق کسانی به

 .اند شده آبدیده و آزموده عمل در اند، آموخته خاص

 .است گرفته قرار تأکید مورد نیز یادگیرنده سازمانهای مهارت های  عنوان به دیگران و خود گذشتۀ تجربیات از آموختن

 :شود توانمند زیر مهارت پنج در که شود می یادگیرنده وقتی سازمان

 مسائل سیستمی حل 2

 جدید کارهای راه آزمودن 1

 گذشته تجربیات از گرفتن درس 3

 دیگران تجربیات بهترین از گرفتن درس 4

 .سازمان در ها آموخته بخش نتیجه و مؤثر و سریع انتقال 5
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 تجربه کسب فرآیند 

 یعنی سازند؛ می هایی بازنمایی خود تجارب از زندگی اول روزهای همان از کودکان که دارند این بر فرض روانشناسان

 .کنند می تعبیر ذهن در را یکدیگر با آنها ارتباط و موضوع یک یا شی یک در موجود اصلی عناصر

 دانش به را آن و دهند تشخیص را اطالعات که آموزند می و شوند می قائل تمیز مشابه فیزیکی وقایع بین آنان 

 .دهند ربط موجودشان

 بندی طبقه دارند، مشترک خصوصیات که را اشیائی و وقایع تا یابند می تشابهاتی وقایع و اشیاء از ای مجموعه این 

 .کنند

 سپارند می خاطر به تری طوالنی مدت به را گذشته تجارب تدریج به. 

 شود حاصل زیر طریق سه از تواند می حداقل کنند می یاد تجربه عنوان به آن از روانشناسی دانش در آنچه: 

 ( و شنوایی بینایی،) حسی های گیرنده تحریک... 

 (ادراک) حسی های یافته تعبیر و تشخیص 

 جستجو رمزگردانی، بندی، رده تعبیر، کردن، کشف چون ذهنی فرآیندهای طی نتیجه در و) محیط با متقابل کنش 

 ...( و اصول استنتاج مسأله، حل مفاهیم، ارزیابی تفکر، بازیابی، حافظه، در

 فردیتجارب  مراتب سلسله  

 دسته سازمانی تجارب و عمومی تجارب خانوادگی، تجارب کلی دسته سه در توان می را زندگی در افراد تجارب مجموعه

 :کرد تعریف چنین توان می را سازمانی تجربه .نمود بندی

 با تعامل بدون) شنیدن و دیدن طریق از...(  و رویدادها ارتباطات، تصمیمات،) سازمانی های پدیده از فرد ادراک 2

 (یادشده های پدیده

 بیرونی و درونی محیط با متقابل کنش و سازمان مسائل در شدن درگیر طریق از سازمانی های پدیده از فرد ادراک 1

 .آن

 سازمان در تجربه کسب فرآیند 

 توان می و دهد می تشکیل تجربه آن کلیدی تصمیمات یا تصمیم اتخاذ فرآیند را مدیریتی مستقیم تجربه هر اصلی شاکله

 آن دهندۀ تشکیل تصمیمات یا تصمیم اتخاذ فرآیند بر حاکم های ویژگی را مدیریتی تجربیات مستندسازی و ارزیابی معیار

 شاخصهای عنوان به) را تصمیم اتخاذ فرآیند کنندۀ تعیین های ویژگی و عوامل است الزم اساس این بر. داد قرار تجربه،

 در تجربه انتخاب و ارزیابی شاخصهای عنوان به را شده یاد معیارهای و نمود تعیین ،(گیری تصمیم فرآیند پیچیدگی

 مهمی نقش تصمیم، بودن نشده ریزی برنامه یا شده ریزی برنامه ترتیب این به. داد قرار استفاده مورد تجارب مستندسازی

 .داشت خواهد گیری تصمیم ورای در نهفته تجارب انتخاب و ارزیابی در
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 آن دستاوردهای و مدیران تجربیات 

 انجام نظام پیاده های گروه از که ای مطالعه در .یابد تحقق تجربه طریق از تواند می یادگیری بیشتر که است آشکار این

 از پس بار یک و واحدها تشکیل زمان در بار یک کردند، می خدمت گروه رهبران عنوان به که ای سرجوخه 12 است، شده

 دربارۀ ها سرجوخه قضاوتهای تجربه، ماه پنج این طی رفت می انتظار که چنان. شدند ارزیابی تجربه ماه پنج کسب

 .یافت افزایش شان شغلی وضعیت مطلوبیت

 از اند، کرده تجربه را ها سختی و مصائب از مختلفی انواع که جوامعی که است شده بیان نیز واقعیت این با یادگیری اهمیت

 قابل انواع با که سازمانهایی این بر عالوه. برخوردارند مشابه مشکالت با مقابله برای تری یافته سازمان العاده فوق آمادگی

 با مقابله عهده از سازمانها سایر از بهتر زیاد، احتمال به هستند روبرو مداوم طوفان جمله از دشواریها و مصائب از بینی پیش

 .آیند می بر شده یاد مشکالت

 مدیران پرورش در تجربه نقش 

 تجربه افزایش با( مدیران) اقتدارگرایی که است آن بیانگر شده انجام مطالعات :اقتدارگرایی کاهش در تجربه نقش 

 .یابد می کاهش

 مدت برای که آنان به ویژه عالی، مدیران که دهد می نشان شده انجام تحقیقات :اختیار تفویض در تجربه نقش 

 با مقایسه در برخوردارند، باالتری جایگاه و قدرت از و اند نموده خدمت عالی سطوح در ای مالحظه قابل زمان

 .دهند مشارکت گیری تصمیم در را خود زیردستان است ممکن بیشتر تر، پایین سطوح مدیران

 همکاران سایر از کمتر بیشتر، تجربه از برخوردار پرستاران که داد نشان مطالعات :کنترل و نظارت در تجربه نقش 

 .بودند نیازمند سرپرستاران نظارت به خود

 برای را موقعیتی مطلوبیت رهبری، در مدیران تجارب :زیردستان با کار و شغلی موقعیت مطلوبیت در تجربه نقش 

 و شناسد می بیشتر را خود زیردستان رهبران، و شوند می تر روشن وظایف مستمر، تجربه با. دهد می تغییر آنان

 .کنند کار آنان با بهتر توانند می معموالً

 ،آن مزایای و کاربردها مستندسازی 

 سند مفهوم

 فرم در است ممکن که سازمان ارتباطات کلی، طور به و معامالت و وقایع زمینۀ در مکتوب های گزارش از است عبارت سند

 صوت، ضبط نوارهای مانند ،ستنادا قابل شیئی هر این، بر عالوه. شود منعکس کتاب یا کاغذ اوراق، و کارت چاپی، های

 .بود خواهد سند باشد، استناد قابل که مادام...  و میکروفیش میکروفیلم، فیلم،
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 متداول مفهوم و سازمانی مفهوم در مستندسازی

 را اطالعات داری نگه و بندی دسته تدوین، و تنظیم گردآوری، ،(نمودن مکتوب) ثبت مفاهیم مستندسازی، متداول مفهوم

 آن بیانگر شده یاد مفاهیم بررسی .دارد حکایت منظم و دقیق هدفمند، فعالیتی از خود که مفاهیمی دارد؛ نهفته خود در

 قرار و پذیری نقصان دلیل به یا که دارند تأکید( عام مفهوم در) اطالعاتی نگهدای و حفظ بر اصطالحات این همه که است

 ثبت، از پس و نیست استفاده قابل کنونی شکل در یا و است نگهداری و حفظ ثبت، نیازمند نابودی، معرض در گرفتن

 اقدامات همه اشتراک وجه توان می ترتیب این به .گردد می میسر خاص اهدافی با آن از استفاده بندی، طبقه و گردآوری

 رسد می نظر به دیدگاه این از. دانست انسان های آگاهی و ها دانسته از بخشی هدفمند نمودن مکتوب را مستندسازی

 .است مستندسازی از نهایی هدف و شده مستند اطالعات کاربرد از ناشی مستندسازی، از شده ارائه تعاریف عمده تفاوت

 در. است متفاوت دانش مدیریت دیدگاه از اصطالح این مفهوم با پروژه مدیریت به ویژه و مدیریت در مستندسازی مفهوم

 طرح. است شده بینی پیش قبل از و شده ریزی برنامه رویدادی یا طرح مستندسازی واحد و محور مدیریت در مستندسازی

 آن انجام نحوه ارزیابی و بازکاوی پی در اکنون و است شده تنظیم و تهیه مدون و قانونمند ای رویه اساس بر که ای برنامه یا

 هر دانش، مدیریت دیدگاه از مستندسازی در که حالی در(. بود شده بینی پیش قبل از آنچه با مقایسه در) باشیم می

 مستندسازی ارزش است، سازمان ضمنی به ویژه و آشکار دانش برگیرنده در که سازمان بر مؤثر فعالیت و رویداد تصمیم،

 طریق از اگرچه. گرفت نخواهد بر در را شده انجام اقدامات و تصمیمات ارزیابی مستندسازی، فرآیند دیدگاه این از. دارد

 .شد خواهد فراهم اقدامات این ارزیابی برای مناسب بستری شده، گردآوری اطالعات و دانش

 تجارب مستندسازی مزایای و منافع 

 :نمود خالصه زیر موارد در توان می را( دانش مدیریت دیدگاه از) مدیران تجربیات مستندسازی منافع ترین اساسی

 کنندۀ تعیین رویدادهای سایر و رشد مراحل دستاوردها، موفقیتها، تجارب، عملی نیز و تحلیلی تاریخی، ثبت 2

 سازمان

 مدیران و کارکنان بعدی نسلهای به سازمان فرهنگ آموزش و گسترش ثبت، زمینۀ آمدن فراهم 1

 از سازمان مسایل به نگرش برای سازوکاری و سازمانی مسایل مختلف ابعاد به توجه برای ابزاری گردیدن فراهم 3

 مختلف زوایای

 آن مدیران و سازمان ضعف و قوت نقاط علمی ارزیابی امکان و گذشته رویدادهای بازخوانی زمینه شدن فراهم 4

 بومی های نظریه خلق برای ابزاری 5

 سازمانی یادگیری فرآیند تقویت و تسهیل های زمینه شدن فراهم 6

 تجربیات از الگوبرداری برای ابزاری 0

 اجرای و یافتن فرآیند الگوبرداری. شود انجام نیز الگوسازی یا الگوبرداری هدف با تواند می سازمان تجربیات مستندسازی

 به توان می آنها از یادگیری و دیگر سازمانهای به توجه با که است مبتنی نگرش این بر فوق فرآیند. است عملکرد بهترین

 .است انجامیده طول به سالها دیگر، سازمانهای برای آن تحقق که یافت دست جهشی تغییرات
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 سازمانی یادگیری 

 رشدیابنده و مداوم مستمر، پویا، و متعامل هدفمند، هوشیارانه، فرآیندی: کرد تعریف چنین توان می را سازمانی یادگیری

 و ادراکی فرآیندهای تأثیر تحت و است برخوردار سازمانی و گروهی فردی، سطوح در مؤثر و سریع مداوم، بازخوری از که

 .کند می عمل افراد استفاده مورد فرهنگی منابع یا دانستن شالودۀ نیز

 مدیران مستندسازی محتوای از بخش مهمترین عنوان به را سازمانی رویدادهای و تصمیمات پس در نهفته سازمانی دانش

 یعنی سازمانی تجارب ماهیت و منشا از آگاهی مستلزم چیز هر از پیش مستندسازی تبیین. قرارداد تأکید مورد توان می

 .است سازمانی دانش مدیریت نیز و سازمانی دانش

 سازمانی دانش و اطالعات داده، مفهوم 

 هستند خام اعداد و ها واقعیت ها داده. است داده دانش، تشکیل منشأ. 

 شود می ایجاد خاص محیط یا زمینه یک در ها داده گرفتن قرار از اطالعات. 

 ارزش افزودن با. ببخشد آنها به خاصی مفهوم و معنا آنها دهنده ارائه که شود می تبدیل اطالعات به زمانی ها داده 

 .کنیم می تبدیل اطالعات به را آنها واقع در ها، داده به

 متمایزند یکدیگر با آشکارا مفهوم دو این اما روند می کار به یکدیگر جای به اغلب اطالعات و دانش اصطالحات. 

 از سوم یک تنها و کنند می دریافت تلفنی یا رودررو گفتگوهای طریق از را خود دانش و اطالعات سوم دو مدیران 

 .آورند می دست به مدارک و ها نوشته به مراجعه طریق از را خود نیاز مورد اطالعات

 از را دانش فرد و شود می فهمیده دانش. زمان طول در شده آموخته درسهای و فهم ها، ایده :از است عبارت دانش 

 .آورد می بدست شنیدن، و خواندن یادگیری، بصیرت، استدالل، تجربه، طریق

 قرار دیگران، و جهان از آنها ادراک و افراد باورهای و ارزشها با متقابل ارتباط در که چرا دارد فردی ماهیتی دانش،

. است اطالعات از معنادارتر و تر غنی دانش. شود می ظاهر فردی بین روابط زمینۀ و بافت در دانش همچنین. دارد

 امکان سختی به آن انتقال و است دشوار ماشین در دانش تصرف و تسخیر. است دشوار دانش، نمودن ساختارمند

 .است پذیر

 تجربه کسب مداوم فرآیندهای حاصل سازمانی، یادگیری

 :از عبارتند شده ریزی برنامه و رسمی آموزشهای اصلی های مشخصه

 فراگیران آموزشی نیازهای با متناسب آموزشی برنامل تدوین 2

 آموزشی برنامه با متناسب الزم، آموزشی محتوای و متون تهیۀ 1

 آموز مهارت یا استاد نقش در فردی محضر در پذیر دانش کارکنان تعدادی حضور 3

 به شبیه فضایی در آموزش از بخشی گذراندن موارد، برخی در و معین مکان و زمان در آموزشی جلسات برگزاری 4

 .ها آموخته تمرین و اجرا منظور به کار محیط
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 و هفتاد های دهه در گروهی های پویایی بیشتر شناخت نیز و گروهی کار و مشارکتی مدیریت الگوهای توسعۀ با 5

 .گرفت قرار تأکید مورد گروه در فراگیران مستمر تعامل و جمعی یادگیری اهمیت دیگر بار میالدی، هشتاد

 زمینه «مستمر بهبود و رشد برای افراد جمعی تالش و سازمان در افراد هوشیارانۀ تعامالت» که دریافتند سازمانها از بسیاری

 کنار در بیشتر مراتب به درخششی با سازمانی یادگیری اصطالح ترتیب، این به. است ارزنده و بفرد منحصر دانشی خلق ساز

 .آورد بر سر سازمانی آموزشهای اصطالح

 مداوم فرآیندهای نتیجۀ عنوان به دیگر دیدگاه از و سازمانی تجربه کسب با مترادف دیدگاه یک از سازمانی یادگیری مفهوم

 .گردد می محسوب سازمان در تجربه کسب

 فعالیت تئوری دیدگاه از سازمانی یادگیری تحلیل 

 فعالیت تئوری بلکه شود؛ دیده آورند، دست به باید سازمانها یا افراد که کاالیی عنوان به نباید دانش فعالیت، تئوری براساس

 و مجدد سازماندهی برای یادگیرنده .دهد می قرار بررسی مورد فعال، موفقیت یا دستاورد یک عنوان به را دانستن

 مثالً دهد، تعمیم که دهد می را توان این یادگیرنده به زبان. است زبان یک نیازمند خود تجارب به دوباره ساختاردهی

 دیگران به را پیام این یا کند برقرار رابطه خود موردنظر پیام با مفاهیم و ها واژه عالیم، طریق از و خود خاص اقدامات درباره

 .نهاد نام محور مسأله یادگیری تئوری توان می را نگرش برساندایم

 .دیگران با ما دنیای تقسیم برای است ای شیوه و اجتماعی پدیده یک به تفکر تبدیل برای است ای واسطه زبان

 مناسب الگوهای طریق از که فرآیندی یابد؛ می تجسم اجتماعی فرآیندی در نیز دانش رشد بلکه دانش، از استفاده تنها نه

 .گردد می هماهنگ اجتماعی تعامل

  : دارد جنبه دو واقعیت بازسازی

 تکرار قابل رویدادهای بازسازی. 

 تکرار قابل غیر واقعیت های یا رویدادها بازسازی . 

 باید یا توان می که دارد وجود هایی استثناء البته (Real Time) شود می ضبط وقوع حال در رویداد غالباً مستند یک در

 اما. است (Fact) واقعی موضوع مستند، عنصر اولین پس .سپتامبر یازدهم حادثه ، بم زلزله مثل.  کرد بازسازی را ها آن

 .دانند می مستند در اصل یا ویژگی ترین مهم را رویداد وقوع واقعی زمان ها بعضی

 مستند و مفهوم آن  

 چه کاری انجام می شود؟  What? 

 متولی انجام فعالیتها؟  Who? 

 چگونه انجام می شود؟  How? 

  ؟می شودچه وقت انجام  When?  
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  ؟ )هدف( می شودچرا این کار انجام  Why? 

 کجا انجام می گیرد؟  Where?    

 :بهره گیری از عناصر ارائه 

 شکل امکانی است برای کمک به افزایش وضوح ارائه و سرعت بخشیدن و آسان کردن دریافت و درک مطلب  :شکل

 و خوب شکل یک رسانی اطالع نقش .است رایج بسیار فنی –استفاده از شکل در متون علمی  .برای مخاطب

 .است کلمه صدها نقش معادل مناسب

 :های مختلف شکل گونه

  رسم 

   عکس 

  نقشه 

  منحنی 

  گراف 

  )  ... نمودار ) خطی، میله ای، سطحی، حجمی، و 

 :ویژگیهای شکل

 سادگی و وضوح 

 وحدت ایده 

 استقالل از متن 

 تناسب با متناظر واقعی 

 مقیاس داشته باشد 

 مادها و عالئم راهنمای الزم باشددارای ن 

 دارای شماره و عنوان باشد 

  مناسباندازه 

 :محل درج و نحوه ارجاع شکل

 3شکل باید حتی االمکان نزدیک به متن مربوطه اش و بین دو نوشتپار و با دو سطر فاصله از آنها درج شود اگر حداکثر 

شماره  این صورتصفحه از متن مربوطه اش فاصله داشته باشد قید شماره شکل برای ارجاع به آن کفایت می کند در غیر 

 .اگر شکل از منبعی گرفته شده باشد حتما باید منبع را معرفی کنیم .باید قید کردصفحه را هم 

 : ها، نامها ه کوته نوشت ،ها، نشانه ها جدول ساختاری است منظم حاوی مجموعه ای از داده ها مانند رقم جدول

ارائه یک ایده و یا  جدول امکانی است برای .مربوطند و یا ربط داده می شوند به هموخالصه مطالب که معموال 

 .جمع بندی یک بحث و به عنوان وسیله تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد
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 های جدول : ویژگی

 نما باشد جدول  باید ساده و واضح و خوش 

  داشته باشد موضوعجدول باید وحدت 

 های مختلف چاپی باشد صورته ارائه ب جدول باید قابل 

  اندازه مناسب باشددارای 

 است و چپ کاغذ فاصله داشته باشدهای ر های راست و چپ جدول باید از کران کران 

 شدجدول باید دارای شماره و عنوان با 

 ا همیشه حاوی اعداد و ارقام نیستجدول لزوم 

 در متن باید توضیحاتی در حد الزم و اختصار در مورد جدول آورده شود. 

 کند درک را نویسنده منظور جدول، به نگاه با خوانندهتا  باشد ساده و واضح. 

 دهد نشان منطقی طور به را ها داده بین ارتباط. 

 باشد برخوردار مناسبی اندازه از. 

 متن از جدول استقالل 

 باشد داشته اختصار 

 است؟ چگونه آن به ارجاع نحوه و کجاست جدول درج محل 

 شود درج آنها از فاصله سه با و پارگراف دو بین و اش مربوطه متن به نزدیک االمکان حتی جدول. 

 می کفایت آن به ارجاع جهت جدول شماره قید ، باشد داشته فاصله اش مربوطه متن از صفحه سه حداکثر چنانچه 

 .کرد قید نیز را صفحه شماره باید حتماً صورت این غیر در کند

 باشد آن یمحتو و ارائه مورد بیانگر و مختصر آن عنوان و باشد عنوان یک یدارا باید حتماً جدول . 

 نمود رعایت را یحدود بایستی ولی دارد متن یمحتو به بستگی ها جدول تعداد . 

 : خالصه نوع خاصی از چکیده عام است و هدف از درج آن کم و بیش همان است که در بحث چکیده مولف  خالصه

ن خالصه فرض بر این است که خواننده متن را خوانده خواهد آمد اما تفاوتهایی با چکیده مولف دارد . در نوشت

 .است در حالیکه در چکیده مولف چنین نیست

 : روش تنظیم خالصه 

 توجه باید اما کرد عمل تلخیص بحث در شده گفته روش به توان می هرچند فنی –در تنظیم خالصه یک ارائه کتبی علمی 

 :های زیر از آن بدست آید ای نوشته شود که پاسخ پر سش گونه به باید ای خالصه چنین که داشت

 ؟موضوع یا مسئله دقیقا چه بوده است 

 ؟حیطه و حدود آن چگونه بوده است 

 چه کارهایی انجام شده است؟ 

 چه راه حل هایی ارائه شده است؟ 

 مهمترین نتیجه بدست آمده چه بوده است؟ 
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 با چه هدفی انجام می شود؟ و کجاست آن درج محل و چه یعنی نویسی خالصه کتبی ارائه در 

 کوتاه، و روشن عبارات و جمالت کمک به اصلی متن های استدالل آن در که است چکیده از خاصی نوع نویسی خالصه

 نتیجه از بعد و اصلی متن انتهای در آن درج محل که است، ابهام هرگونه فاقد رسا و و گویا حال عین در و شوند می بیان

 است: زیر هدف سه دارای و است نهایی گیری

 باشند داشته اختیار در یا و خوانده را ارائه از ای خالصه مایلند که خوانندگانی به کمک . 

 بشری اطالعات فن و دانش نشر به کمک 

 خواننده وقت در جویی صرفه 

 

 نویسی خالصه های ویژگی 

 کند می تبعیت کتبی ارائه طول از اش اندازه . 

 باشد روشن و دقیق ، موجز 

 یکبار معموالً نویسی خالصه خواننده ندارد، آگاهی ارائه کامل محتوی از هنوز آن خواننده که چکیده خالف بر 

 .است یافته آگاهی طرح شده مطالب از و خوانده را ارائه تمامی

 متن از خالصه استقالل 

 شود نوشته روز فنی و نویسنده زبان دو به امکان حد در . 

 تلخیص کلی روش 

 کنیم می یادداشت را اساسی موضوعات و مفاهیم . 

 گزینیم می بر هستند ترین اساسی که را مفهوم شش تا چهار مفاهیم این بین از. 

 نویسیم می مفهوم هر مورد در توصیفی - تشریحی جمله دو یا یک. 

 دهیم می شرح عبارت یک با را ها جدول و ها شکل نوع و تعداد. 

 نویسیم می را اساسی های گیری نتیجه حاوی جمله سه یا دو. 

 کنیم می ویرایش را فوق مراحل حاصل . 

 : اهداف پیشنهاد 

 .آنها به درستی درک شده است به مسئوالن سازمان نشان دهد که منظور .2

پیشنهاد  در واقع .آنان را مجاب کند که پیشنهاد دهندگان قادرند منظور آنها را بطور موثر و کارآ برآورده کنند .1

بهترین خوب به متقاضی می گوید: چه کاری باید انجام بگیرد تا سازمان به اهدافش بهتر نائل شود و نیازهایش به 

 شود.وجه در محدوده امکانات مرتفع 
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 خصوصیات پیشنهاد: 

 .حاوی اطالعات کافی در مورد راه حل پیشنهادی باشد .2

 شنهاد با فقدان یا نقص اطالعاتی در پیشنهاد مواجه نشود.کامل بودن: به نحوی که سازمان دریافت کننده پی .1

 روان و واضح بودن متن و موجز بودن آن )در عین حال کامل بودن(  .3

ا موضوع پروژه دارای ارتباط منطقی با یکدیگر و ب آخرینپیشنهاد از نخستین تا  های : بخشساختمند بودن .4

 .درخواست شده باشد

 ی علمی و فنی به هنگام  و با توجه به امکانات و شرایط( مجاب کننده بودن )بر اساس مبان .5

 ودناطمینان بخش ب .6

 های پیشنهاد دهندگان و روش برخورد آنان با مشکل سازمان نشان دهنده  قابلیت .0

 داشتن آراستگی ظاهر و وضوح بصری .2

 :مقدمات الزم برای پیشنهاد اجرای پروژه 

 درخواست تسلیم پیشنهاددریافت به موقع  .2

در مورد   سمی درخواست و جمع آوری اطالعاتیارتباط با سازمان متقاضی حتی االمکان قبل از اعالم ر برقراری .1

 چند و چون منظور سازمان ...

 اطالعات الزم جهت تنظیم پیشنهاد به منظور استخراج هر چه بیشتر بررسی دقیق درخواست .3

 شود(که مربوط به موضوع پروژه می  مواردیمطالعه محیط عملیاتی )در  .4

 پروژه یک اجرای پیشنهاد و تنظیم برای مهم مقدمات 

 پیشنهاد( تسلیم درخواست) موقع به دریافت 

 اطالعات آوری جمع و متقاضی سازمان با ارتباط برقراری 

 پیشنهاد تنظیم جهت الزم اطالعات بیشتر چه هر استخراج منظور به خواست در دقیق بررسی 

 عملیاتی محیط مطالعه 

 سازمان اهداف و ها نیاز دقیق بررسی 

 پیشنهاد یک اصلی عناصر 

 :عملیاتی های ویژگی بیان در روان مطالبی حاوی مقدمه 

 سازمان مشکل و نیازها شرح 

 پیشنهادی حل راه شرح 

 پروژه برای اجرای...  و وسایل و تجهیزات ، انسانی نیروی نظیر الزم امکانات 

 هزینه نمودن برآورد 

 زمانبندی و مدت نظر از پروژه اجرای ی نحوه 

 گانت نمودار تعیین و پروژه اجرای شرایط 

 راه حل بودن صرفه به مقرون بر دال مطالبی حاوی: بندی جمع 
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 مطالبی که در متن پیشنهاد باید به طرز گویا و روشن نوشته شوند :

ا و تخصص ها و ه مقدمه: حاوی مطالبی موجز و روان در معرفی شرکت یا سازمان پیشنهاد دهنده از نظر توانایی .2

 سوابق کاری انجام شده و ...

 متقاضی و بیان روشن اهدافششرح خواسته و منظور سازمان  .1

 پیشنهادیشرح طرح  .3

 (وسایل و تجهیزات –)نیروی انسانی  امکانات الزم برای اجرای پروژه .4

 ی و بطور کلی هزینه برآورد شده(شرح هزینه ها )اقالم اساس .5

 زمانبندی و ... نحوه اجرای پروژه: مدت .6

 شروع، ادامه، پایان و تحویل و ...: شرایط  اجرای پروژه .0

 جمع بندی .2

 :مواردی که درمتن گزارش امکان سنجی اجرای پروژه باید به آنها پرداخته شود

 امکانات بالقوه سازمان 

 ها، خطرات و احتمال آنها ریسک 

 ها در سازمان اولویت 

 محدوده کاربرد 

  یاقتصاد –جنبه های تجاری 

 زمینه های رقابت 

 اهمیت پروژه یا تولید برای سازمان 

 اقدامات اولیه الزم 

 طرح پیشنهادی برای اجرا 

 دامات الزم در طول مدت انجام کاراق 

 نیروی انسانی الزم 

 امکانات و تجهیزات الزم 

 دوره حیات پروژه یا تولید 

 نبندی اجرا با توجه به اولویت هاطرح زما 

 هزینه اجرا 

 :باید در گزارش بررسی یک مشکل فنی نوشته شودمطالبی که 

 شکل چیست؟م 

 ؟چرا مورد بررسی قرار می گیرد 

 ه هایی مورد بررسی قرار می گیرد؟روش بررسی مشکل چیست و از چه جنب 

 ؟از چه زمانی و در چه وضعی و چگونه پدید آمده است  

 ؟به چه دالیلی مشکل  پدید آمده است  
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 ؟ابعاد و خصوصیات آن چیست 

 ؟یستهمیت مشکل تا چه حد است و تبعات آن چا 

 ؟ن دیگری باید مشکل را بررسی کنندچه کسا 

 ؟راه حل پیشنهادی چیست 

 ؟ها کدامند سایر راه حل 

 ؟زمان الزم  برای پیاده سازی راه حل چیست 

 امکانات الزم برای پیاده سازی راه حل چیست؟ 

 ؟امکانات و محدودیت های پیاده سازی راه حل کدامند 

 حل مشکل کدامند؟ایج قابل پیش بینی در جهت نت 

 متن گزارش بررسی خرابی تجهیزات باید حاوی پاسخ سئواالت زیر باشد:

 چه تجهیزاتی  آسیب دیده اند؟ 

 ؟ماهیت و گستردگی خرابی چیست 

  میزان خسارتهای وارده چقدر است؟ 

 چه پیامدهایی دارد؟ 

 یا سابقه دارد؟آ 

  ( ؟تعمیر)جهت باید انجام شودچه کاری 

 آیا به ملزومات خاصی نیاز است؟ 

 چه زمان و به چه مدتی؟ در 

 عملی ترین راه حل چیست؟ 

  ؟چه قدر است تعمیرهزینه 

  ؟ضروری استچه توصیه هایی 

 کاتالوگ :

 .می شودکاتالوگ متنی است تا حدودی فنی و گاه تجاری که در نهایت سادگی و اختصار به منظور معرفی یک تولید تهیه 

 نکاتی که در چنین متنی باید درج می شود: .ین متن به شرح جنبه های مختلف تولید به تفصیل پرداخته نمی شوددر ا

 توضیح مختصر تولید 

 های آن به اجمال نبه ها  و ویژگیبیان ج 

 داده های الزم در مورد ابعاد 

 محصولها و کاربردهای  ها ، قابلیت محدودیت 

 ندر صورت امکا کاال یا محصول قیمت 

  تولید و چگونگی استفاده از آننحوه 

 محصولحاتی در مورد نحوه درخواست توضی 

 نشانی و مشخصات سازمان عرضه کننده 
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 محتوای کاتالوگ :

کمک می کند. از  محصولهایی است که خواننده را در شناخت سریعتر و واضح تر  ها و جدول معموال این متن حاوی شکل

 .مطالب نظری در این متن اجتناب می شودها و درج  کارگیری فرموله ب

 قواعد تولید متون راهنمای فنی :

 کیفی و کمی کنترل برای سطح 5 و کرد بازشناسی را مخاطب سطح 5 توان می مهندسی –به طور کلی در محیطهای فنی 

 سطوح پنج گانه مخاطب در متون راهنمای فنی: .شد قائل راهنما متون

  سطح اپراتورها و افراد غیر تکنیکی 

  سطح افراد تکنیکی وتکنسین 

  سطح تکنسین های عالی یا مهندسین مبتدی 

 سطح مهندسین مجرب 

  سطح مهندسین عالی و پژوهشگران 

 : عوامل موثر در ارائه 

 ارائه کننده  .2

 مخاطب  .1

 موضوع  .3

 نوع ارائه  .4

 انگیزه و هدف ارائه  .5

  امکانات آماده سازی محتوای ارائه .6

 امکانات کمکی ارائه  .0

 مدت ارائه  .2

 زمان و تاریخ ارائه  .9

 مکان ارائه  .27

 جغرافیای ارائه  .22

 وضع اجتماعی محیط ارائه  .21

 خصوصیات کلی کانال ارائه کننده :

 ی جسم –آمادگی روحی  .2

 تسلط بر موضوع ارائه .1

 آشنایی با موضوعات همسایه با موضوع ارائه  .3

 انگیزه و هدف درست  .4

 شناخت از وضع مخاطب  .5
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 مهارت بکارگیری صحیح رسانه ارائه  .6

 مهارت انجام درست پیام اندیشی، پیام سازی، پیام پیرایی و پیام فرستی  .0

 اهمیت قائل شدن برای مخاطب  .2

 صادق و امین بودن در ارائه .9

 دقیق بودن .27

 ت از محیط طبیعی و اجتماعی ارائهشناخ .22

 نداشتن تعصب بیجا .21

 گزینه های شناخت از وضع مخاطب :

  سن 

 ن دانسته هامیزا 

  باورهای فرهنگی 

  وضع اجتماعی و سیاسی 

  جنسیت 

  خواسته های مخاطب از ارائه 

  عالقه ها 

 وضعیت مخاطب ارائه :

 :مخاطب ارائه در مقایسه با وضع ارائه کننده نسبت به موضوع ارائه می تواند در یکی از سه وضعیت زیر باشد

 زیر سطح  .2

 همسطح  .1

 فراسطح  .3

 انتخاب نوع ارائه:عوامل قابل توجه در 

  هدف ارائه 

  فرصت ارائه 

  مکان ارائه 

  وضع اجتماعی محیط ارائه 

  امکانات آماده سازی محتوای ارائه 

  امکانات کمکی ارائه 

  وضع مخاطب 

  موضوع ارائه 

  نتیجه یا نتایج مورد انتظار و برخی عوامل دیگر 
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 ند از:عبارت فنی –انگیزه و اهداف در ارائه علمی 

  دانش و فن از نسلی به نسل دیگرانتقال 

  نشر دانش و فن 

  آموزش افراد 

  خود آزمایی 

  دریافت واکنش مخاطبین به منظور توسعه یا تعمیق موضوع 

  ایجاد یا تقویت یک اندیشه 

  فنی –رقابت در زمینه های علمی  

  خدمت به نوع بشر برای بهتر زیستن و بهتر اندیشیدن 

  تشریک مساعی در پژوهش 

  ارضاء بعضی تمنیات غیر مادی 

  رفع نیازهای مادی 

  تجارت 

  تبلیغات 

 وضع اجتماعی محیط ارائه :

در انجام ارائه تاثیر  داشتن شناخت درست و کافی از وضع اجتماعی محیط ارائه از نظر اخالقی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی

ئه بیشتر و درست تر باشد ارائه را مطلوب تر انجام خواهد محیط ارا ناخت ارائه کننده از وضع اجتماعیهر چه میزان ش. دارد

 .داد

 :تعریف ارائه کتبی 

انتقال ایده  برای هم شکل از معموال فنی –رسانه اصلی آن نوشتار است هرچند در مقوالت علمی  نوعی ارائه است که

استفاده می شود. ارائه کننده به کمک یک زبان دارای خط و بر اساس سبک و سیاق مشخص اطالعات مورد نظر خود را 

 .منتقل می کند

 خصوصیات ارائه کتبی :

 ارائه کتبی به مثابه نوعی انتقال اطالعات خصوصیاتی دارد به شرح ذیل: 

 )غیابی است )ارائه کننده حضور ندارد 

 استناد است  قابل 

  با فرصت است 

 )مشروح است )عرصه شرح و بسط وجود دارد البته باید کنترل کمی و کیفی شود 

  تعداد مخاطبین معموال زیاد است 

  (فنی –سبک و سیاق مشخص و معموال واحد دارد )به ویژه در مقوالت علمی 
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 تاثیر گذاریش تدریجی )و طبعا غیابی( است. 

  نسبت به ارائه شفاهی( کمتر است )حداقلاحتمال بروز اشتباه  

 .امکان تبادل نظر و رویارویی وجود ندارد و اساسا نوعی انتقال اطالعات یکسویه است 

 مراحل آماده سازی ارائه کتبی :

 تعیین موضوع 

  تهیه منابع 

  تهیه طرح اولیه متن اصلی 

  کسب و سازماندهی اطالعات 

  تولید متن اصلی 

 تنظیم ساختار سه بخشی 

 تعیین موضوع 

 کارهای الزم در این مرحله عبارتند از : 

 مشخص کردن زمینه موضوع 

   تحدید موضوع 

 تعیین عنوان مناسب 

 تحدید موضوع و عوامل مربوط به آن:

توان از چند جنبه مورد مطالعه و بررسی قرار داد .  باید محدود و کامال تعریف شده باشد زیرا هر موضوعی را میموضوع ارائه 

 زان تحدید موضوع بستگی به عوامل زیر دارد: می

  سطح ارائه کننده 

  هدف ارائه 

  مالحظات فنی 

  میزان گستردگی زمینه موضوع 

  خواسته های مخاطبین 

  مدت ارائه 

  امکانات آماده سازی محتوای ارائه 

  مالحظات مدیریتی 

  سطح ارائه 
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 تعیین عنوان مناسب :

زیر  به صورتا عبارت می تواند االمکان کوتاه و گویا بیان کرد . این جمله ی یعبارتی حتعنوان موضوع را باید با جمله یا 

 :باشد

 جمله گزاره ای 

 جمله پر سشی 

 عبارت مصدری 

 خصوصیات عنوان موضوع:

  گویا وصریح 

  کوتاه 

  فاقد کلما ت زائد 

  واقعی، صادقانه، و نه مبالغه آمیز 

 فرمول و ... ه نویسی /احتی االمکان فاقد عالئم کوت 

  کلمه اصلی  4پانزده کلمه و از این میان حدود  حداکثردارای 

 : تهیه منابع 

 برای تهیه منابع کارهای زیر باید انجام شود : 

  شناسایی منبع 

  جستجو و دستیابی به منبع 

  ضبط مشخصات منبع 

  ارزیابی منبع 

 برای شناسایی منبع از امکانات زیر می توان استفاده کرد: 

 خانه )عمومی یا شخصی(کتاب 

  فهرستهای دوره ای ناشران 

 (کتابنامه )کتابشناسی 

 فرد متخصص در موضوع 

 رسانه های عمومی 

  مراکز اسناد ملی،  موزه ها و غیره 

 های اطالع رسانی سیستم 
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 :چند توصیه برای نگارش بهتر

 نویسی و نقطه گذاری  دقت در انتخاب نوع کاغذ، رنگ جوهر، حاشیه گذاری مناسب، خوانا .2

 بهگزینی واژه ها و دقت در انتخاب الفاظ .1

 یروی از قواعد منطقی امالی فارسیدرست نویسی واژه ها و پ .3

 کلمات و ترکیبات نادرست کاربرد پیروی از دستور زبا فارسی و پرهیز از .4

 هیز از عبارت پردازی و فضل فروشیساده نویسی و پر .5

 ی نابجا ها کوتاه نویسی و پرهیز از تفصیل .6

 نویسی و پیروی از منطق و استداللحقیقت  .0

 دقت در مقدمه چینی و نتیجه گیری .2

 آننوشته و حک و اصالح  بررسیتصحیح و  .9

 اجزای بخش آغازین در یک ارائه کتبی:

 )جلد )روی جلد 

 )صفحه سفید ابتدایی )برگ آزاد 

 صفحه عنوان 

 صفحه نظر داوران 

 پیشگفتار 

 سپاس  صفحه های تقدیم و 

  های فهرست مطالبصفحه 

 ها ها و شکل صفحه های فهرست جدول 

 ها گذاشته شود(  صفحه های فهرست نمادها و نشانه ها )می تواند در بخش پیوست 

 چکیده مولف 

 اجزاء درون بخش میانی در یک ارائه کتبی:

 .اصلی این این بخش استلی که جزء جدول، نتیجه نهایی و خالصه نهایی و متن اص ،این اجزاء عبارتند از پانوشت، شکل

 اجزای بخش پایانی در یک ارائه کتبی:

  پیشنهادات و نظرات 

 ها  پیوست 

  فهرست منابع 

 (چکیده )به زبان انگلیسی  

  (به زبان انگلیسی)صفحه عنوان 

  صفحه سفید انتهایی 

 (پشت جلد) جلد 
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 ارائه اصلی عناصر

 کننده ارائه 

 مخاطب 

 پیام 

 ارائه امکان یا رسانه 

 ارائه محیط 

 ارائه انواع

 شفاهی 

 کتبی 

 یتصویر 

 صوتی 

 ترکیبی 

 

 ارائه در موثر عوامل

 کننده ارائه 

 مخاطب 

 موضوع 

 انگیزه 

 هدف ارائه 

 ارائه نوع 

 یساز آماده وسایل 

 کیفیت 

 کمیت 

 مدت 

 تاریخ و زمان 

 مکان 

 محیطی شرایط 

 کننده ارائهخصوصیات 

 ارائه یبرا جسمی و روحی آمادگی 

 ارائه موضوع بر تسلط 

 درست هدف و انگیزه 
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 مخاطب از شناخت 

 ارائهوسایل  درست یبکارگیر قابلیت 

 انتقال درست انجام قابلیت 

 مخاطب به دادن اهمیت 

 ارائه محیط از شناخت 

 ارائه در امانت و صداقت 

 ارائه در دقت 

 مخاطب عمومی شرایط

 اولیه امکانات و معلومات داشتن 

 آن موضوع و ارائه به شدن قائل اهمیت 

 درک و دریافت به شوق و شور ، عالقه 

 دریافت در دقت و پشتکار و صبر 

 بشناسد یحد تا را کننده ارائه 

 کننده دریافت عنوان به درست هدف و انگیزه 

 باشد؟ هایی ویژگی چه یدارا باید ارائه موضوع

 علمی یارزشمند و اعتبار 

 باشد مفید و سودمند جامعه یبرا 

 باشد احاطه قابل کننده ارائه توسط 

 باشد یمحتو وحدت یدارا 

 موضوع: ارائه به منظور کننده ارائه هایی انگیزه

 اندیشه و دانش ، علم نشر 

 آزمایی خود 

 موضوع توسعه منظور به مخاطبین واکنش دریافت 

 احساس یک یا اندیشه یک تقویت یا ایجاد 

 هنر و دانش سطح ارتقاء 

 تفاخر و نمایی خود 

 معقول حد در یماد ینیازها رفع 

 شخصی تمنیات یارضا 

 یتجار اهداف به نیل 

 

 



 مدرس: شروین هادی نژاد                                                               جزوه درس مستند سازی                                                                                                          

22 

 

  ارائه فاهدا

 اندیشه معرفی و انتقال 

 علوم گسترش در مشارکت و بشر دانش سطح ارتقاء 

 گروهی آموزش 

 اطالعات مبادله 

 اندیشیدن بهتر جهت در بشر به خدمت 

 یتجار مقاصد 

 عبارتند از: شفاهی ارائه انواع

 سخنرانی 

 (تدریس) تعلیمی ارائه 

 یتصویر – کالمی شفاهی ارائه 

 برخی از آسیب های ارائه شفاهی به روش سخنرانی:

 دارم وحشت جمع مقابل در کردن صحبت از من. 

 ام نکرده یکار چنین حال به تا من. 

 کنم صحبت باید مطالبی چه مورد در دانم نمی. 

 کنم فراموش بگویم خواهم می که را آنچه است ممکن. 

 کنم سازماندهی چگونه را مطالبم دانم نمی. 

 بیاورم کم مطلب است ممکن. 

 کنم؟ چه شود مطرح سؤاالتی اگر 

 کند؟ می مشغول را شما ذهن یافکار چه ، العاده فوق سخنران یک سخنان به دادن گوش هنگام به

 بگویم سخن شخص این همانند توانستم می اگر شد می چه. 

 کردم می پیدا مقام ارتقاء حتما کنم صحبت بهتر توانستم می اگر. 

 داشت خواهم یبیشتر فروش ، کنم صحبت بهتر بتوانم اگر. 

 است شده من ماندن عقب باعث کردن صحبت خوب در من ناتوانی. 

 :دهد می یرو شما یبرا گفتن سخن یها قابلیت افزایش مسیر در که تحوالت از برخی

 یابد می افزایش دانید می که را لغاتی فهرستی. 

 شود می بهتر شما دادن گوش و خواندن عادات و ها توانایی. 

 کرد خواهید پیدا یبیشتر یعالقمند گذرد می شما اطراف در آنچه به. 

 کرد خواهد پیشرفت شما یگیر نتیجه و تفکر قدرت. 

 یافت خواهد افزایش شما خالقیت. 
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 شد خواهید روبرو انتقادات با تر راحت. 

 شد خواهید تر جذاب یفرد و داشت خواهید یبهتر سخنرانی. 

 شود؟ خوانده نوشته یرو از حتماً سخنرانی است الزم مواقعی چه در

 استفاده مورد خاصی کلمات باید و دارد اختصاص حساس و مهم مطلب یک به سخنرانی متن که وقتی 

 .گیرد قرار سخنران

 باشد داشته یزیاد اهمیت رویدادها تاریخ یا و حوادث دقیق جزئیات که وقتی. 

 باشد شده منتشر قبالً سخنرانی متن از یا نسخه که وقتی. 

 برساند بیان به اندک و دقیق بسیار یبند زمان یک با را خود مطالب باشد مجبور سخنران که وقتی. 

 ببرید؟ نام را بپیوندد وقوع به متن یرو از سخنرانی هنگام در است ممکن که مشکالتی

 شود ایجاد شنوندگان و شما میان یسد آگاه ناخود و شوند نوشته دست متوجه بالفاصله است ممکن حضار. 

 شود شنوندگان رنجش باعث که بپردازد جزئیاتی به افراطی صورت به است ممکن تخصصی یها سخنرانی ارائه در. 

 خوابیدن کار حاصل. بگوید سخن ریتم و لحن در تنوعی هیچگونه بدون و یکنواخت لحنی با اختیار بی است ممکن 

 .بود خواهد شنونده

 آماده قبل از که دارید مطالبی ارائه به یزیاد نیاز ، مطالب یکنواختی بردن بین از یبرا کنید احساس است ممکن 

 .شد خواهد یزیاد مشکالت سرآغاز خود مسئله این و اید نکرده

 شود همیشگی عادت یک به تبدیل شما یبرا نوشته یرو از خواندن مرور به است ممکن 

 :سخنرانی مطالب یرو بر کردن تمرین توجیه دالیل

 کلمات، نامناسب انتخاب ،یدستور اشتباهات). کند مشخص را سخنرانی متن در موجود یایرادها است قادر 

 (ناهمخوان جمالت

 باشید داشته یبیشتر راحتی احساس سخنرانی ایراد هنگام در تا کند می کمک. 

 کنید عمل تر مؤثر خود یصدا از استفاده و کلمات بیان در تا سازد می قادر را شما. 

 نماید می گیراتر و تر مؤثر را شما حرکات. 

 کند می جلوه یعاد ، ممکن نحو بهترین به را حرکات و داده کاهش را طبیعی غیر یرفتارها. 

 کند می یجلوگیر کلمات اشتباه بیان از. 

 گیرد بهره نحو بهترین به یبصر و سمعی امکانات از تا کند می کمک. 

 برسانید پایان به را خود صحبت موقع به تا شود می موجب. 

 دارد می باز نامناسب و جدید مطالب هرگونه بیان از را شما. 

 گیرد؟ انجام باید اقداماتی چه سخنرانی شروع از پیش

 37 کنید مراجعه برنامه محل به سخنرانی شروع از قبل دقیقه. 

 دهید ارائه یو به خودتان درباره کتبی خالصه یک شوید آشنا ، کند معرفی را شما است قرار که یفرد با. 
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 کند اعالم را آن تا کنید خواهش برنامه مدیر از ، است شده تهیه کپی شما سخنرانی خالصه از اگر. 

 دهید اطالع برنامه مدیر به را پاسخ و پرسش جلسه وجود عدم یا وجود. 

 کنید مرور محل مسئولین دیگر با را سخنرانی برنامه دوستانه صورت به. 

 کنید عادت آن با تا بایستید آن پشت ، کنید امتحان را تریبون به مربوط امکانات. 

 شوید مطمئن آن دادن قرار اصلی محل مورد در ، است متحرک تریبون اگر. 

 کنید امتحان را آن سخنرانی شروع از پیش ، است دسترس در بلندگو اگر. 

 کنید استفاده یا یقه میکروفون از امکان صورت در. 

 شوید مطمئن تریبون کنار در آب لیوان یک وجود از. 

 کنید دقت ، شده داده توضیح قبالً که آنها به مربوط موارد تمامی مورد در کنید می استفاده اسالید از اگر. 

 شوید دقیق کامالً وضعتان و سر به. 

 شوید متمرکز سخنرانی متن یرو بر دقیقه چند یبرا و کنید پیدا را آرام محل یک. 

 کنید؟ کنترل را پاسخ و پرسش جلسه چگونه

 سازید آگاه خود تصمیم از را جلسه مسئول جلسه، شروع از قبل. 

 می پاسخ سؤاالت به شما که دهد اطالع حضار به شما یها صحبت پایان از پس که بخواهید جلسه مسئول از 

 .دهید

 گویید پاسخ خالصه و کوتاه را سؤاالت. 

 به و کرده تاکید مشترک نکات بر کرد سماجت خود نظر بر فرد اگر .نکنید بحث کرده مطرح را سؤال که یفرد با 

 .بروید یبعد سؤال سراغ

 خواهش کرده مطرح را سؤال که یفرد از و دانید نمی را پاسخ که بگویید نکنید پنهان را آن دانید نمی را پاسخ اگر 

 .بگیرید تماس یو با بعداً بتوانید تا بدهد شما به را خود آدرس و نام جلسه از بیرون تا کنید

 و خوب بسیار جلسه اگر حتی. نمایید اعالم را جلسه پایان وقت اسرع در شد، طوالنی پاسخ و پرسش جلسه اگر 

 مایلند که یافراد یبرا را جلسه توانید می شما. برگردند خانه به سریع بخواهند برخی شاید که چرا باشد، یا زنده

 .دهید ادامه

 کنید؟ ارزیابی چگونه را خود سخنرانی

 بپرسید اند، شنیده را شما یها صحبت که را یافراد نظر. 

 کنید سؤال خود سخنرانی درباره دارید اعتقاد نظراتشان صحت به افرادیکه از. 

 (ارائه نوع مطالب، بودن جامع عنوان، بودن مناسب) .شوید جویا خود سخنرانی یها جنبه تمامی درباره را افراد نظر 

 کنید استقبال انتقادات تمامی از باز یرو با. 

 دهید انجام بودن هدفدار و صداقت کمال در را کار این. کنید ارزیابی را شده ارائه انتقادات. 

 نکنید تکرار را گذشته اشتباهات آتی، یها سخنرانی در کنید سعی. 
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 است؟ هایی ویژگی چه یدارا و چیست سخنرانی

 است ملفوظ زبان همان رسانه تنها آن در که است شفاهی ارائه از نوعی. 

 گیرد می صورت یانفراد طور به. 

 است بیشتر گاهی و ساعت نیم معموالً. است کوتاه مدتش 

 باشد داشته را آنها یکارگیر به مهارت و بشناسد را یور سخن آیین و فنون باید کننده ارائه. 

 دارد تأثیر سخنرانی مرفقیت عدم یا موفقیت در سکنات و وجنات خصوصیات، سخنران، شخصیت. 

 باشد سخنرانی مناسب تابع بایستی یمحتو و مدت. 

 .ببرید نام را شفاهی ارائه کلی خصوصیات

 است یحضور. 

 است محدود زمانش مدت. 

 نیست استناد قابل چندان. 

 است دشوار آن کیفی و کمی کنترل. 

 است محدود مخاطبین تعداد. 

 ندارد را کتبی ارائه ضوابط و قیود کلمات آرایش نظر از. 

 باشد زیاد تواند می یتأثیرگذار سرعت. 

 است بیشتر اشتباه بروز احتمال. 

 است رسیده اهدافش به یحد تاچه بفهمد تواند می کننده ارائه. است دوسویه اطالعات انتقال. 

 

 شفاهی ارائه انواع مطالب از مستمع دریافت میزان نمودار

 باشد؟ هایی قابلیت و خصوصیات چه یدارا بایستی ، موفق شفاهی کننده ارائه

 جسمی و روحی آمادگی 

 مخاطبین از قبلی شناخت 

 ارائه موضوع بر اشراف و تسلط 

 اصول و منطق یها زمینه در اطالعاتی داشتن 

 عمومی اطالعات و روانشناسی،ادبیات ، استدالل

 جامعه عرف با متناسب و آراسته یظاهر داشتن 

 باشد داشته درست هدف و انگیزه. 
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 خونسرد و جواب حاضر 

 کند می بیان که آنچه به داشتن اعتقاد. 

 مخاطب توجه جلب قابلیت 

 ارائه جو کنترل و ارائه یفضا بر اشراف توانایی 

 نگاه تأثیر و کالم نفوذ 

 رو گشاده و صبور 

 ارائه در صادق و امین 

 را ارائه یمحتو یساز آماده جهت الزم مقدمات 

 باشد کرده فراهم دقت با

 

 نظاره مخاطبان به لحظاتی سخن، آغاز از قبل 

 .کند نگاه یسو همه به آرام گردش با یعنی کند

 زبانش سبک. باشد داشته روان و ساده بیانی 

 یکنواخت کالمش آهنگ باشد، روان و ساده

 . نباشد

 دهد ارائه ساختمند یا گونه به را مطلب. 

 به یها مکث نیز موقع به یتکرارها و تأکیدات 

 .باشد داشته نگامه

 کند پرهیز حواشی و گویی زیاده از. 

 و انگیز ابهام اصطالحات و کلمات بردن کار به از 

 .کند پرهیز آور ایهام

 به مخاطبین حوصله و عالقه و کشش میزان 

 .کند درک درستی به و موقع به را استماع

 باشد داشته مخاطبین به نگاه تقسیم در عدالت. 

 مشارکت ارائه در را مخاطبین االمکان حتی 

 .دهد

 و فرهنگ و رسوم و آداب رعایت با و گاهگاه 

 .کند تلطیف را کالمش عرف،

 در ثابت و باشد داشته مناسب حرکات و وجنات 

 .نایستد جایی

 باشد نداشته نمایی خود و تظاهر. 

 باشد نداشته کالم تکیه. 

 کند استفاده خوبی به وقت از. 

 باشد فروتن و متواضع. 

 تصویر، تخته، قبیل از ارائه کمک امکانات از 

 درستی به نمودار و کامپیوتر فیلم، اسالید،

 .کند استفاده

 کنند؟ اجرا را ضوابتی و آداب چه بایستی استماع حین در شفاهی ارائه مخاطبین

 جلسه به ورود از قبل(  الف 

 باشند داشته قبلی اطالع ، ارائه موضوع عنوان از. 

 کنند یبند جمع موضوع پیرامون را خود یها دانسته پیش. 

 کنند یادداشت است مطرح برایشان موضوع اطراف در که را سؤاالتی. 

 کنند کسب کننده ارائه شناخت جهت در اطالعاتی االمکان حتی. 

 باشند داشته اطالع ارائه مدت و مکان زمان، از. 

 یابند حضور جلسه در خود تجربه و دانش به افزودن و اطالعات دریافت نیت با. 

 باشند داشته عالقه و شوق و شور 

 استماع حین در( ب 

 کنند دنبال را شفاهی ارائه دقت با. 

 کنند یادداشت را مهم مطلب و نکات. 

 نمایند مطرح سؤال طرح هنگام به و یادداشت جداگانه ، اند نفهمیده بدرستی که را نکاتی. 
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 کنند رعایت را جلسه در حضور رسوم و آداب 

 در مکان اولین در و وارد اجازه کسب و خواهی عذر با شوند می جلسه وارد شفاهی ارائه شروع از بعد اگر 

 .بنشینند دسترس

 کنند یخوددار انحرافی و بیهوده سؤاالت طرح از و کنند مطرح روشن و دقیق را سؤاالت. 

 دهند فرا گوش دقت به کنند می مطرح مخاطبین دیگر که سؤاالتی به. 

 کنند یخوددار یتکرار سؤاالت طرح از. 

 کنند شرکت نهایی مباحثه در االمکان حتی. 

 جلسه ترک جهت و نکنند ایجاد مزاحمت دیگران یبرا شوند، جلسه ترک به ناچار دالیلی به ارائه حین در اگر 

 .نمایند اجازه کسب

 کنند تشکر یو از کننده ارائه با نزدیک تماس امکان صورت در ، ارائه پایان در جلسه ترک هنگام. 

 جلسه از خروج از پس(  ج 

 سؤاالتشان ی اولیه فهرست بازبینی 

 مطلب یبند جمع 

 اند یافته را سؤاالتشان پاسخ حد چه تا جلسه در شرکت با اینکه بررسی. 

 باشند داشته نظر تبادل موضوع باب در مخاطبین سایر با االمکان حتی. 

 اطرافشان در بیشتر مطالعه امکان صورت در و موضوع به شان عالقه میزان مجدد ارزیابی. 

 

 :شفاهی ارائه کمکی امکانات

 برد وایت یا تابلو ، سیاه تخته 

 فیلم 

 پروژکتور و اسالید 

 چارت 

 پوستر 

 یها بخش از بعضی خالصه یا مهم نکات یحاو صفحات 

 تصاویر یا و شکلها یا موضوع 

 power point افزار نرم از استفاده و کامپیوتر 

 کتبی ارائه انواع

 مقاله 

 گزارش 

 کتاب 

 رساله 

 دانشنامه یا تز 

 جزوه 

 مجله 

 جنگ 
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 روزنامه 

 نامه فصل 

 ماهنامه ، لنامهاس 

 کاتالوگ و بولتن و بروشور 

 یکامپیوتر ها فرم و ها برنامه 

 مکاتبات و ها نامه 

 :کتبی ارائه عمومی خصوصیت

 است غیابی 

 ندارد زمانی محودیت. 

 است استناد قابل. 

 است بسیط و مشروح. 

 زیاد شفاهی ارائه به نسبت مخاطبین تعداد 

 .است

 دارد نیاز کتابت یبرا خاص اصول و ضوابط به. 

 است تدریجی اش یگذار تأثیر میزان. 

 ارائه انواع سایر به نسبت اشتباه بروز احتمال 

 .است کمتر

 امکان بنابرین ، است سویه یک اطالعات انتقال 

 افکار مبادله

 با مگر ندارد وجود مخاطب و کننده ارائه بین 

 .تأخیر

 :کتبی ارائه یک تنظیم و تهیه یبرا الزم اساسی مراحل

 موضوع انتخاب 

 مآخذ و منابع تهیه 

 داخلی عناوین تنظیم 

 ها داده و اطالعات تنظیم و یآور جمع 

 کتبی ارائه یساز آماده و نوشتن 

 :مقاله موضوع انتخاب در

 مقاله موضوع کردن مشخص( الف 

 موضوع است ممکن ، باشد اختیاردانشجو به است ممکن شود، تکلیف دانشجو به راهنما استاد توسط است ممکن موضوع

 :باید موضوع حال هر به شود گزارش باید که باشد آزمایشگاه یا پروژه یا یکارآموز

 باشد ارزشمند 

 باشد احاطه قابل 

 باشد اختیار در کافی مآخذ و منابع 

 باشد یگیر نتیجه قابل 

 باشد نویسنده خود عالقه مورد 

 موضوع دامنه تحدید( ب 

 و است الزام یک دانشجویی یها وگزارش مقاالت در ویژه به تحدید اصل رعایت کرد، محدود را مطالعه موضوع دامنه باید

 :از عبارتند آنها اهم که کرد تحدید را آن خاصی یها محور یرو بایستی
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 تاریخی - زمانی نظر از تحدید 

 جغرافیایی نظر از تحدید 

 جامعه افراد دیگر خصوصیات یا جنسیت ،سنی نظرمقاطع از تحدید 

 موضوع خاص یها جنبه از تحدید 

 عبارت یک در اصلی انواع بیان(  ج 

 بیان یبرا که شود بیان وگویا کوتاه االامکان حتی عبارتی با باید است کتبی ارائه اصلی عنوان همان که موضوع عنوان

 .هستند رایج زیر یها روش عنوان،

 یا گزاره صورت به 

 سئوالی صورت به 

 اعالنی صورت به 

 :ارائه اصلی عنوان کلی یها ویژگی

 باشد یقو آن دهندگی اطالع جنبه. 

 شود عنوان دقت کاهش باعث نباید ایجاز اما باشد، یا جمله تک ایجاز، نهایت در. 

 (حرف 277 حدود.)باشد داشته دهنده اطالع و( کلمه پانزده تا گاهی) اصلی کلمه چهار حدود 

 نباشد یزائد کلمه هیچ یدارا. 

 باشد ها فرمول و نویسی کوته عالئم فاقد االمکان حتی. 

 :کتبی ارائه یساز آمادهمراحل 

 نویس پیش تهیه 

 نویس پیش الزم اصالحات و اطالعات بازخوانی 

 اصلی متن به دیگر اجزاء افزودن 

 نظرخواهی و خوانی دیگر 

 کردن تایپ و نهایی ویرایش 

 تایپ یگیر غلط 

 کیفی کنترل منظور به نهایی بازخوانی 

 :نویس پیشتنظیم  مراحل

 بحث به ورود منظور به یا مقدمه نوشتن 

 تخصصی یها واژه و اصطالحات مورد در کافی توضیحات ارائه و مبنایی مفاهیم بیان 

 داخلی عناوین به توجه با متن مختلف یها بخش نوشتن 

 است؟ هایی ویژگی چه یدارا پاراگراف یک
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 است کتبی ارائه در نوشتار واحد. 

 شود می ایجاد مشخص ایده یک حول و است ایده وحدت یدارا. 

 ًشود می مطرح پاراگراف ایده آن، ضمن که است اصلی عبارت یک یدارا معموال. 

 شود می داده بسط و شرح اصلی عبارت ها آن کمک به که است دیگر عبارت یا جمله یتعداد یدارا. 

 است کلمه 257 تا 277 بین آن اندازه. 

 شود نمی شروع عدد با گاه هیچ پاراگراف یک عبارت یا جمله. 

 باشد روان و ساده ،نثر نظر از. 

 باشد داشته بخش دیگر یها پاراگراف با منطقی ارتباط. 

 یکار یها محیط در فنی گزارش کلی خصوصیات

 ًشود می نوشته سازمان یک مدیریت درخواست پیرو معموال. 

 است سازمان مدیریت وظایف جزء آن، خواندن و نویسنده وظایف جزء آن، نوشتن. 

 باشد فرد یک است ممکن حتی است، محدود آن خوانندگان تعداد. 

 ًشود می استفاده فنی اصطالحات و نمودارها و ها شکل ها، جدول از آن تهیه در معموال. 

 شود نمی تهیه فروش منظور به. 

 باشد داشته عضویت سازمان یک در دو هر است ممکن خواننده و نویسنده. 

 است...  و تولید پروژه، طرح، یک فنی خصوصیاتی مورد در اطالعاتی یحاو. 

 کتبی گزارش یامحتو 

 چیست؟ مسئله 

 گیرد؟ می قرار بررسی مورد چرا 

 چیست؟ مسئله بررسی روش 

 است؟ آمده پدید شرایطی چه در و زمانی چه از 

 است؟ آمده پدید مشکل دالیلی، چه به 

 چیست؟ آن تبعات و حد چه تا مشکل اهمیت 

 کنند؟ بررسی را مسئله باید یدیگر کسان چه 

 چیست؟ یپیشنهاد حل راه 

 کدامند؟ ها حل راه سایر 

 چیست؟ حل راه یساز پیاده یبرا الزم زمان 

 کدامند؟ مشکل حل جهت در بینی پیش قابل نتایج 

  پروژه یک یاجرا سنجی امکان گزارش درنکات مورد نیاز به منظور طرح 

 سازمان بالقوه امکان 

 آنها احتمال و خطرات و ها ریسک 
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 کاربرد محدوده 

 یتجار و یاقتصاد یها جنبه 

 رقابت یها زمینه 

 سازمان یبرا پروژه اهمیت 

 الزم اولیه اقدامات 

 اجراء یبرا یپیشنهاد طرح 

 کار انجام مدت طول در الزم اقدامات 

 الزم انسانی ینیرو 

 الزم تجهیزات و امکانات 

 پروژه حیات دوره 

 ها اولویت 

 اجرا یزمانبند طرح 

 اجرا هزینه 

 آن یمحتو و کاتالوگ 

 کاتالوگ در باید که نکاتی. نماید معرفی را محصولی تا شود می تهیه ایجاز و سادگی نهایت در که است فنی متن کاتالوگ

 از: عبارتند ، شود درج

 محصول یا خدمت مختصر توضیح 

 اختصار به آن یها ویژگی بیان 

 الزم یها داده 

 ها کاربرد و ها قابلیت ، ها محدودیت بیان 

 قیمت امکان صورت در 

 کننده عرضه سازمان مشخصات و آدرس 

 خواست در نحوه مورد در توضیحاتی 

  به منظور کنترل مهندسی و فنی یها محیط درسطوح مختلف مخاطب 

 تکنیکی غیر افراد و ها اپراتور 

 (تکنیکی افراد) ها تکنیسین 

 یمبتد مهندسین 

 مجرب مهندسین 

 پژوهشگران و عالی مهندسین 
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 است؟ هدفی چه یدارا چیست و فنی متون در چکیده 

 خواهد چه کتبی ارائه در که گوید می خواننده به مؤلف چکیده در. است گزارش یا مقاله اصلی عنوان بسط و شرح چکیده

 : از عبارتند آن اهداف و خواند نخواهد چه و خواند

 آن کلی مرور یا کتبی ارائه تمام خواندن یبرا یگیر تصمیم در خوانندگان راهنمایی 

 یبشر یها یافته و نشر به کمک 

 آن یها ویژگیو  کتبی ارائه در چکیده درج محل 

 : از عبارتند آن یها ویژگی و گیرد می قرار اصلی متن شروع از قبل و اصلی عنوان از بعد چکیده

 باشد داشته تواند می کلمه 157 تا 57 بین معموالً: اندازه. 

 خواننده به آنرا اصلی هدف و ایده ، اصلی متن به مراجعه بدون که باشد چنان باید چکیده :متن از چکیده استقالل 

 .کند منتقل

 برود کار به چکیده در نباید ها فرمول ، ها نوشت کوته :یاختصار عالئم . 

 شوند بیان چکیده یانتها در باید که: یکلید کلمات . 

 باشد وضوح و دقت ایجاز، یدارا باید چکیده. 

 زبان دو به امکان حد در باشند داشته اختیار در یا و خوانده را ارائه از یا خالصه مایلند که خوانندگانی به کمک در 

 .شود نوشته

 ؟ کند می بیان را هدفی چه و چیست نوشته زیر 

 : باشد می زیر اهداف یدارا که شود می گفته نیز حاشیه و نوشت پی پاورقی، پانوشت، آن به گاهاً

 شده نقل مطلب اصلی منبع معرفی طریق از ،(مستقیم غیر یا مستقیم قول نقل در) مطلب انتقال در امانت رعایت

 مطلب به ناظر دالیلی و شواهد ذکر یا و مآخذ و منابع معرفی طریق از مطلب یساز معتبر 

 کتبی ارائه از یدیگر یها قسمت به خواننده ارجاع 

 است شده ارائه متن در که یا ایده یا اندیشه بیشتر توضیح یا تقویت. 

 یک بیگانه معادل نوشت، کوته اصطالح مانند خواننده به متن در شده مطرح موضوع با مرتبط اطالعاتی رساندن 

 معرفی و تاریخی برهه و مکان رویداد، اجمالی معرفی ...،مخترع و دانشمند یا هنرمند نویسنده، یک معرفی اصطالح،

 ... و فنی شیوه ،یتئور روش اجمالی

 آن، نمایاندن مدلل یا و تقویت منظور به لزوماً نه البته و متن در شده مطرح ایده با مرتبط یا اندیشه یا ایده طرح 

 .باشد شده مطرح ایده مخالف جهت در است ممکن حتی بلکه
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 عبارتند از: ها نوشته زیر انواع کتبی ارائه در 

 کننده استناد 

 دهنده ارجاع 

 دهنده توضیح 

 دهنده اطالع 

 ؟ کجاست کتبی ارائه در نوشته زیر درج محل و تعداد ، اندازه 

 است بهتر. باشد کوتاه امکان حد در شود می توصیه اما. شود بیشتر هم صفحه نصف از است ممکن ها نوشته زیر 

 .کنیم تبدیل ضمائم به را طوالنی یها نوشته زیر

 کند تجاوز نوشته زیر چهار الی سه حدود از نباید صفحه یک در. 

 ًشود منتقل ضمائم به و باشد طوالنی نوشته زیر آنکه مگر گردد می درج صفحه یانتها در نوشته زیر معموال. 

 ها نوشته زیر درج قواعد 

 باشد داشته وجود تایپی فاصله 22 طول به افقی خط یک و یعمود فاصله دو باید نوشته زیر و متن آخر سطر بین. 

 شود می شروع پاراگراف مثل اول سطر باشد، سطر یک از بیش نوشته زیر اگر. 

 شود ایجاد یعمود فاصله دو زیرنوشته دو بین است بهتر باشد، بیشتر یا دو صفحه یک یها نوشته زیر تعداد اگر. 

 عنوان، (مؤلفین یا) مؤلف خانوادگی نام و نام باشد بار نخستین یبرا اگر نوشته، زیر در منبع یک به ارجاء یبرا 

 طور به بایستی باشد یبعد دفعات یبرا اگر و گردد قید صفحه شماره و جلد شماره نشر، و ناشر مشخصات منبع،

 .شود استفاده تر کوتاه را عنوان نمود، حذف را مؤلف نام و شود عمل خالصه

 ؟ شوند می یگذار شماره چگونه ها نوشته زیر 

 شوند می یگذار شماره...  تا یک از جداگانه طور به صفحه هر یها نوشته زیر. 

 شوند می یگذار شماره ... تا یک از سریال صورت به کتبی ارائه طول تمام در ها نوشته زیر. 

 کتبی ارائه در را آن یها ویژگی و شکل کاربرد 

 یها گونه از طیفی شکل. درک و انتقال فرآروند تسهیل و بهتر ارائه به کمک یبرا است امکانی جدول، چون نیز شکل

 . ... و منحنی گراف، دیاگرام، یا نمودار نقشه، عکس، رسم،: از عبارتند که گیرد برمی در را مختلف

 از ارائه تا شود می سبب کتبی ارائه در ها شکل وجود واقع در. دارد را رسانی اطالع نقش کلمه، صدها معادل شکل یک

 :هستند زیر صورت به ها شکل ویژگی. بگیرد خود به ترکیبی صورت و شده خارج کتبی محض حالت

 سادگی وضوح 

 یمحتو وحدت 

  باشد مقیاس یدارادر صورت نیاز 

 باشد الزم عالئم و نماد با همراه 
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 باشد شماره و عنوان یدارا 

 باشد مناسب اش اندازه 

 باشد داشته متن با ارتباط 

 باشند مستقل یکدیگر از متن و شکل 

 است؟ چگونه آن به ارجاع نحوه و درج محل ، آن یها ویژگی ، نمودار کاربرد

 :از عبارتند آنها انواع. شوند می تولید یکامپیوتر یها افزار نرم از استفاده با و باشد می ها شکل انواع از نمودارها

 یا میله -خطی 

 سطحی 

 حجمی 

 پیکتوگراف 

 دارند؟ ها نوشته زیر در منابع مشخصات با تفاوتی چه و چیست مآخذ و منابع فهرست 

 کتبی، ارائه یانتها در که است این معمول. شناسند می نیز کتابشناسی و کتابنامه یها نام به را مآخذ و منابع فهرست

 بین اساسی تفاوت. کنند می قید عنوان این تحت را مؤلف توسط شده استفاده ..... و مقاالت ، مجالت کتب، از فهرستی

 بار یک تنها منبع هر اسم مآخذ و منابع فهرست در که است این منابع فهرست در و نوشته زیر در منبعی مشخصات قید

 .شود برده نام دفعات به است ممکن منبع یک از نوشته زیر در که حالی در شود می داده آن پیرامون اطالعاتی و آید می

 عبارتند از: آنها ترین عمده شوند، می تنظیم و یبند رده مختلفی ضوابط برحسب مآخذ و منابع فهرست

 (و مقاالت ، یا دوره نشریات ، کتابها) منبع انتشار فرم برحسب... 

 کتبی ارائه تهیه در منابع بودن فرعی و اصلی حسب بر 

 منابع انتشار تاریخ حسب بر 

 منابع عنوان یالفبا نظم حسب بر 

 مؤلفین نام یالفبا حروف حسب بر 

 منابع یمحتو حسب بر 

 پژوهشگر صفات 

 بودن دانش اهل 

 بین باریک و دقیق 

 بودن منطقی 

 داشتن صداقت 

 نفس به اتکا 

 تصور و تخیل قدرت 

 داشتن پشتکار 
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 یابیم؟ دست سؤاالتی چه به باید پژوهش یک در 

 کند؟ می تحقیق چه کسی 

 کند؟ می تحقیق چرا 

 کند؟ می تحقیق چی درباره 

 کند؟ می تحقیق چگونه 

 کند؟ می تحقیق کجا 

 کند؟ می تحقیق زمانی چه 

 کند؟ می تحقیق... و اجتماعی شرایط چه تحت 

 کند؟ می تحقیق ، کسانی چه به ارائه یبرا 

 فنی و علمی یها پژوهش در تحقیق رایج یها روش انواع  

 یا کتابخانه تحقیق روش - استداللی تحقیق روش 

 یآمار تحقیق روش 

 آزمایشگاهی تحقیق روش 

 (فوق یروشها از مرکب)ترکیبی روش 

 داد؟ پاسخ سؤاالتی چه به باید ها یگیر نتیجه و تحقیقات ارزیابی یبرا

 دارد؟ مشخص حدود است، پذیر تعریف مسئله آیا 

 ؟ است پذیر تحلیل مسئله آیا 

 دارد؟ تناسب مسئله با تحقیق روش آیا 

 معتبرند؟ ها یافته آیا 

 اند؟ مسئله با مرتبط آیا 

 اند؟ شده یبند رده درستی به و هستند دقیق آیا 

 است؟ منطقی نتیجه آیا 

 است؟ کافی کمی نظر از آیا 

 است؟ جامع نتیجه آیا 

 پویاست؟ نتیجه آیا 

 است؟ تازه نتیجه آیا 

 است؟ آمیز تعصب نتیجه آیا 

 ؟ باشد ملزوماتی و خصوصیات چه یدارا باید یتصویر - کالمی شفاهی ارائه مکان 

 باشد داشته کافی ظرفیت. 

 باشد ثابت یها صندلی یدارا. 

 باشد دار شیب آن کف . 
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 باشد داشته کافی حد به خروجی و یورود یها درب. 

 باشد داشته مناسب نور. 

 نباشد خستگی باعث ها دیوار رنگ. 

 باشد داشته وگرمایش سرمایش امکانات. 

 باشد داشته صوتی و یتصویر امکانات. 

 باشد داشته عریض یتابلوها و تخته. 

 (مختلف یها رنگ) ها گچ و ها ماژیک انواع 

 تابلوها و ها تخته به تابان نور 

 باشد کننده ارائه یبرا تریبون و صندلی و میز. 

 نباشد نامناسب تصاویر و ها آگهی دیوارها یرو. 

 باشد اکوستیک امکانات یدارا. 

 باشد داشته نمایش یها پرده نصب امکانات. 

 یتصویر - کالمی شفاهی ارائه کمک یبصر امکانات 

 (برد وایت) تابلو ، سیاه تخته 

 چارت 

 پوستر 

 (اسالید استریپ،) ها فیلم 

 هد اور پروژکتور 

 بوطه مر یها افزار نرم و کامپیوتر 


