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  بسمه تعالی
  راهنماي درس سمینار

  :مقدمه
با نحوه تدوین و ارائه شفاهی و کتبی آنها آشنا نمودن  هدف با توانبخشی دانشجویان رشته هاي تمامیبراي  حاضر راهنماي

  . تهیه گردیده استیک نوشتار علمی 
  

  :سمینارتعریف 

تجربیات و اطالعات در جدیدترین به منظور مبادله  تحت نظر اساتیددر دانشگاه دانشجویان گروه کوچکی از گردهمایی  
دوره هاي  اختصاصیواحد هاي سمینار یکی از . سمینار نامیده می شود ،شرکت کنندگانتوسعه آگاهی و غناي علمی 

سمینار آمیخته اي از دانش، فن و هنر است و  .استرشته هاي توانبخشی تخصصی ي ادکتر کارشناسی ارشد وکارشناسی، 
  . است و نوشتار با استفاده از گفتارانتقال اطالعات   آنهدف از 

  
  :هدف کلی درس سمینار

جستجوي پس از دانشجویان   . می باشد اطالعات موجود در مورد یک موضوع خاص تمامیجمع بندي هدف از این درس 
  .می کنندارائه  و شفاهی و آن را بصورت مکتوب قرار دادهنقد و تحلیل  مطالب را مورد  ،زیر نظر استاد منابع،در ی فکا
  
  :درس سمینار فرعی فاهدا
 دانشجویان براي انتخاب موضوع مورد مطالعه افزایش توانایی.  

  آن ها تحلیل تخصصی - تجزیه و  مطالب علمیباال بردن توانایی دانشجویان در جستجوي . 

  خاص مرتبط با رشته موضوعیک افزایش عمق و وسعت اطالعات دانشجویان در. 

 مباحث مختلف یک موضوع کسب مهارت در جمع بندي. 

  تخصصی مباحثافزایش آگاهی و مهارت براي مشارکت فعال در.  

   

  :شرح درس
 آشنایی با جستجوي عنوان ها و چکیده هاي علمی براي انتخاب موضوع. 

  فراگیري روش هاي جستجوي مقاالتliterature searching در حوزه موضوع خاص. 

  زیر نظر استاد راهنما پژوهشی -نقد مقاالت و سایر مطالب علمی آشنایی با نحوه مطالعه و. 

 آگاه شدن از شاخص ها و معیارهاي تعیین کننده اعتبار و ارزش علمی مطالب. 

 و به کارگیري آنها علمی آشنایی با شیوه ها و الگوهاي نگارش. 

 وري اطالعات موجود در ابعاد مورد نظر درباره موضوع مورد مطالعهجمع آ. 

  پژوهشی موجود و ارائه نظر تخصصی مربوط -نقد و تحلیل دانش و مطالب علمی. 
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 هماهنگ و جامع از موضوعتهیه و ارائه مجموعه نوشتاري  ،جمع بندي تمامی اطالعات موجود. 

  براي ارائه موضوع در جمع دانشجویان و اساتیدتهیه اسالید. 

 ارائه شفاهی موضوع در جمع دانشجویان و اساتید، پاسخ دادن به پرسش ها و مشارکت فعال در چالش هاي مربوط. 

 

  :انتخاب موضوع سمینار

عنوان پیشنهادي سمینار به استاد ارائه  ،و طی یک روند مطالعاتی برنامه ریزي شده انتخاب دانشجو توسطموضوعی در ابتدا   
براي دستیابی به هدف، موضوع انتخابی باید . استاد درس پیشنهادگردد در مواردي هم ممکن است موضوع از سوي. می شود

  :داراي ویژگی هاي زیر باشد
  باشد، مشخص و روشن دانشجو عالقه موردرشته، حوزه تخصصی مرتبط با. 

  هاي جدید و ارزشمند باشد داراي جنبه حاضرین براي.  
 امکان پذیر باشددر مدت زمان محدود ترم،  سمینارئه اار.  

 

 :وظایف دانشجو

 به جمع آوري مطالب بپردازداستاد مربوطه توسط و عنوان موضوع تأیید پس از ،. 

 ارائه دهداز پیشرفت کار در زمان هاي تعیین شده را  هایی گزارش. 

  ارائه سمینار خود را اعالم کند، زمان مربوطهبا نظر استاد. 
 دانشکده و فرا دانشکدهگروه(براي آگاهی سایرین  را سمینار عنوان، زمان و مکاني ، اعالمیه ارائه یک هفته قبل از ، (

  .کندنصب 
  دهدمسئول سمینار تحویل به را خالصه اي از سمینار  ،قبل از ارائهیک هفته.  
 طور شفاهی ارائه دهده ورپوینت بارا همراه با پسمینار دانشجو مطالب  ،در زمان تعیین شده.  
 دهدبه مسئول سمینار تحویل  را )مانند پاورپوینت، ورد، اکسل( مربوطفایل هاي  تمامی ،پس از ارائه  حداکثر یک هفته. 
  

  رعایت نکاتی پیش از شروع سخنرانی 
 محاسبه کنیدچند بار سخنرانی را تمرین کرده و زمان آن را  ،قبل از ارائه.  
 و ي تغییر برا کافی زمان ،مشکلتا در صورت مشاهده  چند بار سخنرانی را تمرین کنید ،ارائه زمان از قبل هفته یک 

  .باشید داشته را آنها اصالح
 و نواقص احتمالی را برطرف کنید بیندازید پردهي رو بر را اسالیدها سمینار،حضور دیگران و پیش از اجراي  از قبل. 
 باشند دیدن قابل هم آخر ردیف نفرات يبرا اسالیدها که کنید توجه. 
 دنخطاهاي امالیی و نگارشی رفع شده باش. 
 کنید تهیه یک نسخه اضافی  خود سمینار اسالیدهاي يحاو از فایل. 
 سمینار در اختیار داشته باشیدمطالب از  دست نوشته اي ،در زمان ارائه. 
  داشته باشیدپوشش متناسب با فضاي آموزشی دانشگاه . 
 مانند نور، تریبون، کامپیوتر، (از آماده بودن شرایط و امکانات ارائه  پیش از حضور دیگران در اتاق سمینار حاضر شوید

  .اطمینان حاصل کنید) ویدیو پروژکتور
 کنید نشانگر استفاده در صورت امکان از. (pointer)  
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  :سخنرانی روند

 دلیل انتخاب موضوع را شرح دهیدو  نیدک شروع شنوندگان و اساتید از و کسب اجازه تشکر سمینار را با . 
  کنید نگاه مخاطبینبه  ،با آرامش رانیقبل از شروع سخنروبروي حاضران بایستید و. 
 هستیداهمیت قائل  ینحاضرد که براي ینشان ده هنگام ارائه با رفتار و گفتار خود. 
  جذاب باشدشنوندگان براي تغییر دهید تا طوري صداي خود را آهنگ  سخنرانیهنگام. 
  استفاده کنیدو تعداد حاضرین  مکانصداي متناسب با بلندي از . 
 بگویید ساده و روان ،حتی االمکان کوتاه، مؤثر جمالت را. 
  خودداري کنیدتکیه کالم تکرار بیش از حد از تا حد امکان. 
  درستی استفاده نماییداز وقت به. 
  بپرهیزیداز حاشیه پردازي و زیاده گویی. 
  تاکید کنید کلیديموارد مهم و بر. 
 درستی استفاده کنید جا، به اندازه و به به  ،مکث و سکوت از ،براي تاثیر گذاري مطلوب. 
  کنیدمبهم و نامشخص خودداري از بکار بردن کلمات و عبارات. 
 درنظر بگیریدرا  لبابه شنیدن و دنبال کردن مط مخاطبینعالقه  حوصله و. 
 یدتقسیم نمای بین مخاطبینخود را  نگاهو کنید  حفظرا  حضار با چشمی تماس. 
  استفاده کنید، بویژه دست، به طور مناسب حرکات بدناز. 
  ثابت و بی حرکت در یک مکان  نایستید. 
 استفاده کنیدخوبی و به موقع ه شنیداري ب -از امکانات دیداري. 
  اظهار نمایید احتصربه را  آن، داریدبا اطمینان سخن بگویید و هر جا که تردید. 
 باشید خودتان کنید سعی ،دیگران گفتار و رفتار بجاي تقلید نابجا از. 
  صحبت کنیدو عالقه  اشتیاق مخاطبین با نظربراي جلب. 
 است آرامش ایجاد براي راهی ،آب آشامیدن يبرا توقفگاهی ( نکنید صحبت تند(. 
   با اعتماد به نفس صحبت کنیدکنید تا هنگام ارائه  صرف کافی زمان ،جمع آوري مطالببراي. 
 بیاورد شما خاطر بهرا  مورد نیاز مطلب که کنید استفاده اي کلمه یا نشانه از اسالید هر در، از متن روخوانی جايه ب. 
  باشد ارتباط مناسب برقرار شود می داده نمایش اسالیددر  و آنچه شود می گفته آنچه میانبکوشید. 
 پیش بروید موضوع مهمترین سمت به موضوع ترین اهمیت کم از و پیچیده ي ها ایده سمت به ساده ایده از. 
     هنگام ارائه سمینار، تسلسل و توالی منطقی بخش هاي مختلف را با رعایت زمان بندي حفظ نموده و  

 .مرحله اي از هر قسمت را بیان کنید نتیجه گیري هاي    
 به پاسخگویی آماده و متشکرم شما توجه از " بگویید مثال  .بدهید را سوال پیشنهاد پرسیدن ،پس از اعالم پایان سمینار 

   ."هستم شما التاسو

  
  
  

  ترتیب اسالید ها
  بنویسیدکسانی که به شما کمک کرده اند را  نام خود وکامل مشخصات ، سمینار عنواناسالید اول در. 
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  را درج کنید سمینار فهرست مطالبدر اسالید دوم. 

 این از است قرار يچیز چه که آشکارکند کنندگان رکتي شبرا که به گونه اي بپردازید بیان مسئلهو مقدمه به  سپس 
 .سمینار بیاموزند

  ،شوداشاره  احتمالی محدودیت هايو  امکاناتبه  شده،انجام  مطالعاتسوابق با بیان مختصر  در ادامه . 

 باشد شده نوشته "يگیر نتیجه "واژه ،وضوحه ب آن در کهشود  استفاده اسالیدهایی از بعدي مرحله در. 
 شودروزآمد و معتبر آورده  منابعفهرست  در خاتمه. 
  

  طراحی اسالیدها
 نوشته شود آنمنبع  ،در صورت استفاده از تصویر. 

  ي از صفحه نمایش کامپیوتر یا لپ تاپ،سانتیمتر 30 فاصله از اگر .متن اسالیدها را بزرگ انتخاب کنید )فونت(نویسه 
   .اید نکرده طراحی بدرستی را اسالید بدانید بخوانید، را خود اسالید نتوانستید

 کنید استفاده اسالیدها تمام در نویسه نوع یک از.   
  بهتر است  .نکنید نوشته از پر را ها اسالید .دیده توضیح را آن ها ،هنگام ارائه ورا بنویسید  کلیدي نکات فقط اسالیدهادر

 .کلمه نباشد 10خط داشته باشد و هر خط بیشتر از  6حداکثر  اسالیدهر 
 درك يبرا کنندگان شرکتالزم است  .شود می کنندگان شرکت شدن وکسل خستگی سبب اسالید يرو از خواندن 

  .باشند دهنده ارائه توضیح نیازمند ،موضوع
 از اصول نگارش پیروي کنید ،در نوشتن اسالید ها.  
 براي هر اسالید عنوان و شماره بگذارید.  
 ندهید قرار اسالید در اطالعات غیر ضروري که باشید داشته توجه.  
 کنید ذکر را )نام نویسنده و سال انتشار(ع مورد استفاده منب نام ،اسالید هر در. 
 کنید استفاده جدول جاي به نمودار از در صورت امکان.  
 نکنید استفاده فانتزي هاي شکل از .  
  کنیددر صورت لزوم استفاده از جلوه هاي بصري.  
 سرعت می بخشد مطالب دركبه در اسالید،  استفاده از تصاویر. 
 کنید اجتناب جداً )مدیا مولتی با (برق و زرق شلوغ، پر ياسالیدهاتهیه   از. 

 
  اسالیدها يزمینه پس طراحی باره در نکاتی

  آورده شود) باالي صفحه سمت راست(در تمامی اسالیدها آرم دانشگاه همراه با نام دانشکده.  
 کنید استفاده اسالیدها تمام يبرا )ترجیحاٌ ساده( زمینه پس الگوي یک از. 
 طوري استفاده کنید که داراي اطالعات مورد نیاز باشد و با الگوي سایر اسالید ها  شده هاي اسکن دیاگرام و جداول از

 .هماهنگی داشته باشد
  
 

 
  اسالید در ها رنگ از استفاده طریقه

 رنگ، به کارگیرياز  هدف. کنید استفاده کردن دار نشان یا کردن مقایسه مطلب، اهمیت دادن براي نشان رنگ ها از 
  .است مطلب بیان بهتر کمک به
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 کنید استفاده اسالیدها تهیه ي برا رنگ تعداد کمترین از.   
 دشوار است و  آن ها يرو بر تمرکززیرا ) و نارنجی زرد و صورتی، قرمز و سبز، آبی مثل(نکنید  استفادهرنگ ها  مخلوط از

 .شود چشم می خستگی باعث
 نشوندناخوانا  یا سایه دار ،ها نوشته تا کنید کم را نور شدت کنید می استفاده روشن يها رنگ از که صورتی در. 
 شوند دیده بهتر تا کنید استفاده روشن يها نوشته يبرا تیرهي ها زمینه از. 

  
  جلسه رئیس وظایف

  را بدون ذکر عنوان سمینار و مدت زمان ارائه   علت انتخاب موضوع، زمینه ي فعالیت هاي علمی، نام دانشجو در ابتدا
  .بیان کند

 بر نظم جلسه نظارت کند و براي مشارکت شرکت کنندگان، رعایت نوبت و زمان را مدیریت نماید . 
 را خاتمه دهد خنرانیزمان مقرر سو در  بینی شده براي پرسش و پاسخ را رعایت کند زمان پیش.  
 را آماده  ضارسوالی حسیدن پررئیس جلسه با  ،نداشته باشند پرسشیحاضران  ،در  صورتی که بعد از اتمام سخنرانی

 .سش سواالتشان کندپر
 

  چک لیست ارزشیابی سمینار
     :    استاد راهنما:                 نام خانوادگی دانشجو

:             موضوع سخنرانی      :                        ارائهتاریخ 

 

                      

    

  در حد انتظار  گویه  ردیف
  
4  

حد نزدیک به 
  انتظار

3  

کمتر از حد 
  انتظار

2  

  غیر قابل قبول
  
1  

           تسلط دانشجو بر موضوع مورد بحث  1
           ابراز هیجان، متناسب با محتواي مطلب  2
           سخنران با  حاضرین چشمی حفظ تماس  3
     نظم و ترتیب ارائه مطالب در سخنرانی  4
     زمان بندي بخش هاي مختلف سخنرانی  5
     محتواي سمینار از لحاظ علمی  6
      ....نمودار و / شکل / جداول/ استفاده از تصاویر  7
          کیفیت اسالیدها   8
          ذکر منابع چاپی و اینترنتی در اسالیدها  9
          رعایت مدت زمان سخنرانی   10
          توانائی در پاسخگوئی به سواالت  11

          :مجموع نمرات
  :نمره کل
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  .موارد زیر تصمیم گیري با رئیس جلسه و مدیرگروه است و در نمره نهایی دانشجو تاثیر دارد براي

 حضور دانشجو در تمام جلسات سمینارها:  
 مشارکت در پرسش و پاسخ سمینار همکالسی ها:  
 ها و همکاري در اجراي سمیناررعایت مهلت:   
 جریمه تأخیر در زمان تعریف سمینار:   

  :نمره نهایی سمینار

      :نام و امضاي مسئول

   

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                     

  


