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فناوري



اهداف آموزش عالي و تحقق آن

نظام آموزش عالي و نقش آن در توسعه جامعه انساني–
توسعه مهارتهاي نظري و عملكردي افراد با هدف–

دانش آموختگاني توانمند در انجام فعاليتهاي حرفه اي–
دانش آموختگاني توانمند در پذيرش مسووليتهاي اجرايي–

توسعه توانمندي تفكر تحليلي، تفكر انتقادي و تفكر خالق–



چرا بايستي پايان نامه نوشت؟

يك الزام حداقلي در حوزه آموزش عالي–
در طي فرايند پايان نامه نويسي دومهارت اصلي در دانشجو شكل مي گيرد–

ياد مي گيرد كه چگونه به صورت علمي بنويسد–
يادمي گيرد كه چگونه به صورت واقعي كار پژوهشي انجام دهد–

فرد آمادگي پيدامي كند تا با مشكالت كمتري در جامعه علمي خود فعاليت داشته باشد–
در قالب نگارش مقاالت همايش ها–
در قالب نگارش مقاالت نشريات ادواري–

پس از آن مي توانيد دستاوردهاي خود را به گروه هاي بزرگتري از مخاطبان عرضه كنيد–



يان نامهتحديد انتظارات از نتيجه نگارش پا

آيا نگارش پايان نامه به شهرت فرد كمك مي كند؟–
بعيد است–

آيا نگارش پايان نامه منجر به بروز تحول اساسي در علم خواهد شد؟–
بعيد است–

آيا منجر به افزايش دانش ما خواهد شد؟–
در واقع مهمترين نقش پايان نامه آموزش فرد براي نحوه انجام كار پژوهشي است... بسيار كم –

آيا كسي آن را خواهد خواند؟–
–  امه و يا انجام جز استاد راهنما، و كميته دفاع و احتماال يكي دو نفري براي يادگيري نحوه نگارش پايان ن(معموال نه

)كار مشابه



روع چه زماني بايستي كار پايان نامه را ش
كرد؟

براساس قوانين پايان ترم دوم و اول ترم سوم–

ماه مانده به آخرين زمان ممكن براي دفاع 6در واقع –

به هر صورت نگران نباشيد هيچوقت خيلي دير نيست–



!پايان نامه غول نيست

ايد آموخته را كار انجام روش تحقيق روش درس در قبال–
ايد آموخته را نتايج تحليل اوليه اصول آمار درس در–
 هاي حوزه با پس ايد كرده تحصيل خود رشته در سالهاست–

هستيد آشنا خود نظر مورد موضوعي
 از شيبخ خود گذشته دروس سرفصل به نگاهي با نظر به پس–

يافت خواهد كاهش شما هاي نگراني



پايان نامه چه نيست؟

.يك گزارش تاريخي از كليه وقايعي كه در طي انجام پژوهش اتفاق افتاده است–
يك گزارش مطول از تمام كارهايي كه انجام داده ايد–

يادمان باشد كه معموال بن بست هاي پژوهشي در پايان نامه گزارش نمي شوند–
.يك مستند آماده براي خريد نيست–



پايان نامه چيست؟

كه لي است همانطور كه از نام آن مشخص است واحد درسي پاياني دانشجو در يك مقطع تحصي  
در مدت زماني  دانشجو به صورت انفرادي تالش مي كند، موضوع يا مسئله اي تحقيقي راطي آن 
وانين قبررسي كرده و پس از اتمام بررسي نتيجه آن را به زبان علمي در چارچوب مشخص 

.بنويسد مقررات جامعه علمي

نمايشي از درك عميق از وضعيت موجود و كليه فعاليتهاي اساسي انجام شده در حوزه مورد مطالعه–
ارائه يافته هاي نوين و تازه در حوزه مورد مطالعه به صورت كامال سنجيده شده و علمي–



چه بايد كرد؟

.براي اينكه با پايان نامه آشنا شويد پيشنهاد مي شود كه قبل از شروع نمونه هاي مشابه را مطالعه كنيد
شيخ  جشنواره هايي مانند فارابي، خوارزمي،(پايان نامه هايي كه جايزه اي را از يكي از جشنواره ها دريافت كرده اند –

...)بهايي، ايرج افشار، و
يا  از داخل آنها استخراج شده و در نشريات رتبه دار و) در سطح ارشد(پايان نامه هايي كه حداقل يكي دو مقاله اي –

)مقاله از آنها استخراج شده است 4تا  3در سطح دكتري، پايان نامه هايي كه (نشريات بين المللي معتبر منتشر شده است 
.پايان نامه هم دوره اي هاي خود شما كه آماده دفاع هستند و يا قبل از شما دفاع كرده اند–
پايان نامه هاي هم موضوع با كار پژوهشي شما–
.دارند 19/5و يا  19پايان نامه هايي كه براساس نظر كميته دفاع درجه عالي دريافت كرده اند و نمره اي باالتر از –



حركت اول

پيام اصلي خود را بنويسيد–
يك جمله–
يك پاراگراف–
يك صفحه–

پيام اصلي پايان نامه بايستي متضمن پرداختن به يك مشكل اساسي باشد–
.پايان نامه شما راهبردي نوين و دستاوردي جديد در راستاي پاسخ به اين مشكل ارائه كرده است–



مرحله بعد چيست؟

من يك پيام خوب براي پايان نامه ام دارم حال چه كنم–
اكنون بايستي چارچوب پايان نامه بسته شود–

–outline



ساختار كلي پايان نامه 

و معرفي موضوعمقدمه–
)نظري و پژوهشي(پيشينه پژوهش –
شناسي انجام كارروش –
شده گزارشي از نتيجه انجام –
مورد نتايجبحث و بررسي در –
نهايينتيجه گيري –



حال هم پيام داريم و هم فهرست مندرجات

:برنامه زمان بندي تنظيم كنيد–
هدف هاي مشخص و قابل دستيابي را تعريف كنيد–

داين كه كار تدوين پايان نامه چه ميزان زمان خواهد برد به چند نكته ارتباط دار–
به چه ميزان تجربه نوشتن داريد: اول–
حجم يا ميزان كار انجام شده چقدر است: دوم–
توانمندي و سرعت عمل فرد: سوم–
ميزان زمان قابل اختصاص از جانب استاد راهنما يا استاد مشاور: چهارم–



ماه 9تا  6بين 

.متن را تنظيم كنيد–
يك بازه زماني را براي فاصله گرفتن از متن در نظر بگيريد–
مشكالت مرتبط با انسجام را حل كنيد–
نقص ها را كامل كنيد–



حال چه كنم

هر كاري مي كنيد با مقدمه شروع نكنيد –
از جايي شروع كنيد كه برايتان راحت تر است –
حتي اگر شده از وسط يك فصل–
نتيجه گيري و مقدمه را مي توانيد در پايان كار تدوين كنيد–
هرچيزي كه به پيام پايان نامه شما مرتبط است را بنويسيد–
قبل از خيلي جلو رفتن بازخورد بگيريد–

يك نفر روي فصل ها مطالعه كند–
يك نفر هم روي كليت چند فصل در ادامه هم–

نقص ها و جا افتادگي ها را شناسايي و برطرف كنيد–



نقص ها

بيان مساله–
اهداف–
پرسشها–
روش–
)نگارش را با پژوهش تركيب كنيد(يافته ها –
نتايج–
پيشنهادها–



تمرين اول



هفت گام در فرايند پژوهش

يافتن زمينه و موضوع مناسب براي تحقيق: گام اول–
مطالعه و مرور پيشينه نظري و پژوهشي: گام دوم–
تدوين پرسشها و يا فرضيه هاي پژوهش: گام سوم–
تعيين روش تحقيق، ابزارهاي گردآوري داده ها و آزمون هاي آماري: گام چهارم–
اجراي پژوهش و گردآوري داده ها: گام پنجم–
تجزيه و تحليل داده ها و ارائه يافته ها: گام ششم–
گام هفتم بحث و نتيجه گيري و تدوين گزارش پژوهش–



انتخاب موضوع

شما در يك رشته تحصيل كرده ايد–
موضوعات و حيطه هاي مورد عالقه خود را انتخاب كنيد–

بيشتر به آنها فكر مي كنيد–
بيشتر درمورد آنها مطالعه مي كنيد–
اشتياق بيشتري براي مطالعه در آن حوزه داريد–
كار دشوار نوشتن پايان نامه را براي شما ساده تر مي كند–



نكات اصلي در خصوص انتخاب موضوع

)آيا به مباحث نظري گرايش داريد يا عملي(عالقه مرور زمينه هاي پژوهشي مورد –
انتخاب موضوعهاي مسئله دار–
شناسايي منابع و افراد هسته–
مطالعه شماره هاي اخير مجالت هسته–
مطالعه خالصه مقاله هاي همايش هاي اخير مرتبط –
مطالعه پايان نامه هاي مشابه موجود در كتابخانه–
ترسيم نقشه موضوعي –
مطالعه كتابهاي روش تحقيق در حوزه هاي مرتبط–
مقايسه استفاده از رويكردهاي كمي و كيفي –



هفت گام در فرايند پژوهش

يافتن زمينه و موضوع مناسب براي تحقيق: گام اول–
مطالعه و مرور پيشينه نظري و پژوهشي: گام دوم–
تدوين پرسشها و يا فرضيه هاي پژوهش: گام سوم–
تعيين روش تحقيق، ابزارهاي گردآوري داده ها و آزمون هاي آماري: گام چهارم–
اجراي پژوهش و گردآوري داده ها: گام پنجم–
تجزيه و تحليل داده ها و ارائه يافته ها: گام ششم–
گام هفتم بحث و نتيجه گيري و تدوين گزارش پژوهش–





مرور نوشتارهاي پايان نامه چيست؟

بحثي نظري پيرامون موضوع محوري پژوهش–
مطالعه عميق نوشتارهاي تدوين شده در حوزه موضوعي پژوهش–
شمايي از آنچه توسط دانشمندان برجسته و برتر در يك حوزه موضوعي نوشته شده است–
پاسخي جامع، علمي و مبتني بر متون به يك موضوع يا مساله خاص–

وضعيت  از...) باتوجه به زمينه موضوعي، روش، روند تاريخي، رويكرد و ( نمايشي چارچوبمند 
رت گرفته و جاري دانش موضوعي كه با هدف تاكيد بر پژوهشهاي پيشين و يافته هاي آنها صو

.حاصل آن زمينه را براي انجام پژوهش بعدي آماده مي كند



هدف از انجام مرور نوشتارها

رد نظرشناسايي آيار مطرح، نويسندگان، پژوهشگران معتبر و كليدي در موضوع مو–
)ر حوزهنمايش تحوالت نظري و كاربردي د(شناسايي نظريه ها، فرضيه ها، مباحث عمده –
نمايشي از ميزان تسلط شما بر آثار و پژوهشهاي صورت گرفته در حوزه–
حصول اطمينان از تكراري نبودن كار –
تاكيد بر مبتني بودن كار فعلي بر كارهاي گذشتگان–
نمايش چگونگي و روش شناسي پژوهش هاي ديگر–
شناسايي زمينه ها و يا شكاف هاي پژوهشي موجود–



هدف از انجام مرور نوشتارها
)ادامه(

برقراري ارتباط بين پرسشهاي تحقيق و پژوهشهاي پيشين–
شناسايي متغيرهاي گوناگون تاثيرگذار بر فرايند پژوهش–
محدودكردن پرسشهاي پژوهش–
شناسايي نقاط تضاد و تفاوت هاي يافته ها در پژوهشهاي پيشين–
كمك به تحليل و تبيين نتايج و يافته هاي پژوهش شما–



ويژگيهاي مرور نوشتار پايان نامه

يحي كوتاه از حاوي مقدمه اي در برگيرنده سوال اصلي كه با مرور نوشتار به آن پاسخ داده مي شود همراه با توض–
نحوه پرداختن به نوشتارها

..).زماني، موضوعي، روش شناختي، نظري و (ارائه يك طرح سازماندهي براي تدوين متن مرور نوشتارها –
اكبرقراري ارتباط ميان نوشتارهاي مختلف براي نمايش فصل مشترك نوشتارها از نظر وجوه اشتر–
ي روش شناسي، توضيح و تبيين تفاوت هاي ماهوي ميان يافته هاي نوشتارهاي مختلف با تاكيد بر تفاوت ها–

...جامعه و حجم نمونه و 
)بحث شود(استنتاج از مرور نوشتارها –



نه پژوهشبرخي نكات مرتبط با تدوين پيشي

كاوش در كليه پايگاه هاي اطالعاتي مرتبط با رشته موضوعي–
)بحث كنيد( تدوين راهبرد جستجو با هدف يافتن بيشترين ميزان نوشتارهاي مرتبط –
)بحث كنيد(انتخاب مناسب ترين كليدواژه ها براي جستجو  –
)به چه معنا؟ چگونه؟ بحث كنيد( ارزيابي منابع بازيابي شده –
***استفاده از رويكرد تحليلي و انتقادي در تدوين مرور نوشتارها–

برقراري پيوند مناسب ميان پيشينه هاي بازيابي شده–
رعايت انسجام و جامعيت در متن مرور نوشتارها–
نمايش و تبيين رويكردهاي كلي جاري در حوزه–
تعيين نقاط خالي و نقص هاي زمينه پژوهشي –
ترسيم جايگاه پژوهش شما با توجه به متون حوزه–



انواع مرور نوشتارها

مرور نوشتارها با رويكرد توصيفي–
مرور نوشتارها از رويكرد تحليلي–
مرور نوشتارها از رويكرد انتقادي–



نمونه مرور توصيفي فارسي



نمونه مرور توصيفي انگليسي



نمونه مرور تحليلي فارسي



انگليسي-نمونه مرور تحليلي



نمونه مرور انتقادي



انگليسي -نمونه مرور انتقادي 



با توجه به آنچه گفته شده

:يك مثلث طاليي براي ثبت اطالعات از نوشتارهاي موجود وجود دارد

موضوع نوشتار1.

روش انجام كار2.

نتيجه حاصل شده3.



رور حلقه هاي استفاده از منابع در تدوين م
نوشتارها

حلقه سوم 

حلقه دوم 

حلقه اول



هفت گام در فرايند پژوهش

يافتن زمينه و موضوع مناسب براي تحقيق: گام اول–
مطالعه و مرور پيشينه نظري و پژوهشي: گام دوم–
تدوين پرسشها و يا فرضيه هاي پژوهش: گام سوم–
تعيين روش تحقيق، ابزارهاي گردآوري داده ها و آزمون هاي آماري: گام چهارم–
اجراي پژوهش و گردآوري داده ها: گام پنجم–
تجزيه و تحليل داده ها و ارائه يافته ها: گام ششم–
گام هفتم بحث و نتيجه گيري و تدوين گزارش پژوهش–



رويكرد و روش پژوهش

رويكرد زاويه و منظر نگرش پژوهشگر به موضوع تحقيق است–
رويكرد هر تحقيق مانند يك چتر بر تحقيق گسترده است–
رويكردهاي معمول–

كمي–
كيفي–

.رويكرد كمي و يا كيفي روش و ابزار را تحت تاثير قرار مي دهد–



جامعه آماري و روش نمونه گيري

جامعه پژوهش
كليه اعضاي واقعي و يا فرضي كه محقق در پي تعميم دادن نتايج پژوهش خود به آنها است–
مجموعه اي از افراد و يا واحدهاي قابل بررسي كه حداقل داراي يك خصيصه مشترك باشند–
جامعه آماري مي تواند محدود و يا نامحدود باشد–

نمونه
هر بخش يا نسبتي از جامعه را مي توان نمونه خواند–
)معني اين جمله چيست؟(نمونه مي تواند معرف و يا غير معرف باشد –
.در پژوهش هاي علمي نمونه را مصادف با نمونه معرف مي دانند–



روشهاي نمونه گيري 
)غير احتماالتي(

روشي از نمونه گيري كه طي آن نمونه يا حجم در دسترس تر انتخاب مي شود  chunkنمونه انباشته –
نمونه گيري گلوله  مانند(نمونه سوگرفته زماني كه بخشي از جامعه توسط متخصصان و كارشناسان تعيين شوند  –

)برفي
ه همكاري مي نمونه داوطلبانه زماني كه نتوان همكاري تمام آزمودني ها را جلب كرد صرفا بايستي به مواردي ك–

كنند تكيه نمود
ه تصادف صورت مي نمونه با جايگزيني تصادفي مشابه با مورد قبل با اين تفاوت كه انتخاب از ميان داوطلبان ب–

پذيرد
ي اختصاص مي نمونه گيري سهميه اي جامعه به طبقه هاي مختلف تقسيم شده و به هر طبقه برمبناي تعداد سهم–

يابد



روشهاي نمونه گيري 
)احتماالتي(

نمونه گيري تصادفي ساده–
نمونه گيري به روش قرعه كشي–
نمونه گيري با استفاده از جدول اعداد تصاددفي –

نمونه گيري تصادفي منظم–
تعريف دقيق جامعه–
اختصاص شماره به هر عضو جامعه–
تقسيم تعداد اعضاي جامعه به حجم نمونه دلخواه–
شمارش اعداد فهرست به تعداد خارج قسمت مرحله قبل–

نمونه گيري طبقه اي–
)در نمونه گيري طبقه اي طبقه ها بايستي تا جاي ممكن همگن تر باشد(نمونه گيري خوشه اي –



تعيين حجم نمونه



ابزارهاي پژوهش

پرسشنامه–
بسته–
باز–

مصاحبه–
ساختاريافته–
نيمه ساختار يافته–

مشاهده–
مقياس هاي رتبه بندي–
سياهه هاي وارسي–



پرسشنامه
روي يك حوزه خاص متمركز است–
اهميت آن و دقت در پاسخ گويي به آن در نامه روي پرسشنامه ذكر شده است–
به دنبال گردآوري داده هايي است كه عمال از منابع ديگر مانند كتابها و مقاالت حاصل نمي شود–
)بلندي آن در حد گردآوري كليه داده هاي مورد نياز است(كوتاه است –
مرتب و تميز است و به دقت تنظيم شده و كپي هاي آن با كيفيت است–
راهنماي مناسب داشته و واژگان كليدي و مهم آن تعريف شده اند–
پرسشها عيني است بدون هرگونه سوگيري و يا گرايش –
پرسشها از ساده به پيچيده در آن مرتب شده اند–
استفاده از افعال منفي و يا صفات و قيدها در آن كم است–
از گذاشتن دو پرسش در يك پرسش خودداري شده است–
)پرسشهاي كنترل(نمونه هاي معادل پرسشها در پرسشنامه لحاظ شده است –
جدول بندي، خالصه سازي و تحليل آنها ساده است–

مزايا و معايب آن چيست؟



مصاحبه

داراست مصاحبه گر امكان اشاره به روابط علي، بحث در خصوص گرايش ها و دستيابي به ريشه هاي مشكل را–
امكان بهتري جهت برقراري ارتباط با كودكان و يا افراد كم سواد را فراهم مي كند–
امكان بحث و انجام پرسشهاي متقابل را فراهم مي كند–
به مصاحبه كننده كمك مي كند نسبت به مصاحبه شونده ديد پيدا كند–
كار با موضوعات حساس، محرمانه و ويژه را راحت مي كند–
انعطاف پذير است–
صداقت و جديت مصاحبه شونده را براي مصاحبه كننده روشن مي سازد–
فرصت را براي تغيير پاسخ هاي قبلي از فرد مي گيرد–
.نيز استفاده مي شود) باليني(از اين ابزار در مطالعات تاريخي، تجربي، موردي، و كلينيكي  –



روايي 

نجدبه درجه اي از اندازه گيري گفته مي شود كه طي آن محقق آنچه در پي سنجش آن بوده است را بس–
دو گونه متفاوت از روايي–

روايي سنجش–
روايي يافته–

به نمره  سنجش روايي به احتمال نزديك بودن يافته. آنچه مشاهده مي شود حاصل نمره واقعي و نمره خطاست–
.واقعي گفته مي شود

.حوزه محدودتر روايي سنجش روايي وسيله اندازه گيري است–
.با مفهوم روايي صوري آشنا شويد–



پايايي

روش هاي سنجش پايايي
بازآزمون –آزمون –
)ونهتقسيم پرسشنامه و توزيع هر دو گروه پرسشنامه در يك نم(پايايي مبتني بر آزمونهاي همسان –
)مقايسه ضريب هم بستگي سواالت بخش هاي مختلف(پايايي ثبات دروني –
سنجش همبستگي ميان پرسشها –

ميانگين همبستگي–
)همان روش معمول آلفاي كرونباخ(پايايي به روش تصنيف –

يك سوال چرا سياهه وارسي 
سنجش پايايي ندارد؟



روايي دروني چيست؟

سه شرط اصلي روايي دروني
وقوع علت قبل از معلول–
هم تغييري در علت و معلول–
)حذف تهديدها(حذف توضيح رقيب –



برخي از عمده ترين تهديدها 

)اثر گذاري رويدادي به جز متغير مستقل(تهديد تاريخ –
)به مرور زمان تغيير در آزمودني اتفاق بيافتد(تهديد رشد و نمو  –
...)اثر حاصل از آزمون بر آزمودني مانند ترس يا ترديد  و(تهديد آزمودن –
به كارگيري ابزار سنجش–
)تهديد سوگيري در انتخاب آزمودني ها(گزينش نابرابر آزمودني ها –
تهديد افت آزمايشي نابرابر –
اثرات مشترك گزينش سوگرفته و رشد و نمو–



ملزومات گردآوري داده

.داده بايستي به گونه اي گردآوري شود تا در چارچوب تحليل مورد نظر قرار گيرد–
داده هاي گردآوري شده بايستي از روايي برخوردار باشند–
خطاهاي اندازه گيري بايستي مورد توجه قرار بگيرند–
اطمينان از معرف بودن نمونه–
اطمينان از صحت ثبت داده ها–



تحليل داد ها

رد ازدمحقق بايستي به تحليل داده ها در پيوند با مشكل اوليه و مساله پژوهش به صورت مشخص بپ–
محقق بايستي تمام داده هاي موجود مرتبط با فرضيه و يا سواالت پژوهش را تحليل نمايد–
.محقق قبل از هرگونه تحليل بايستي داده هاي اوليه و خام را مورد بررسي قرار دهد–



تحليل داده ها

اهميت داده  ها و معناي آنها را به خوبي تشريح نمايد–
ويژگيهاي منحصر به فرد داده را درك نمايد–
اشاراتي به جمع بندي و پيشنهادهايي در خصوص پژوهش ارائه نمايد–
بر ارزشمندي هاي حاصل از پژوهش تاكيد صورت گيرد–
تعميم هاي مناسب و الزم صورت پذيرد–



در تحليل داده ها فراموش نشود

تناسب ميان روش با اهداف اوليه پژوهش–
تناسب ميان روش با پرسشهاي صورت گرفته–
معرفي كوتاه جامعه پژوهش و روش نمونه گيري و نحوه گردآوري داده ها–
ارائه گزارشي از حجم كيفيت داده  هاي گردآوري شده–
فاكتورهايي كه مورد مطالعه قرار نگرفته اند–
فاكتورهايي كه اساسا براي انجام مطالعه انتخاب نشدند–
از تحليل بيش از اندازه پرهيز شود–
از يافته ها و يا پذيره هاي مورد عالقه محقق دفاع نشود–
تحليل ها و گزارش ارائه شده قانع كننده باشد–
رعايت اخالق پژوهش–



راموش در گزارش يافته ها و تفسير نتايج ف
نشود

تطابق يافته ها با پرسش اوليه–
گذر از توصيف سطحي و استفاده از تحليل–
تالش در جهت تحقق اهداف اوليه–
كاربردپذيري يافته ها–
تاكيد بر يافته هاي باارزش و داراي اهميت–
توجه به خواننده متن از نظر دريافت نتيجه اصلي–
استفاده از ابزارهاي ترسيمي–
تكيه بر سهم تحليل پژوهشگر –
مقايسه يافته ها با نتايج آثار معرفي شده در پيشينه–
ارائه پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي–



امهجنبه هاي نگارشي متن اصلي پايان ن

گويايي عنوان–
رعايت اصول چكيده نويسي–
ارائه تعاريف مفهومي و عملياتي–
سليس و روان بودن متن –
انسجام و يكدستي متن–
توجه به اصول استناد دهي–
يكدستي در استناد دهي–
انسجام در ساختار متن–
رعايت نكات دستوري و نگارشي–
ارائه پيوست هاي الزم–



و اما آمادگي براي 
ارائه پايان نامه



پيش نيازهاي سخنراني
يك هفته قبل

يك هفته قبل از سخنراني تمام موارد و منابع آماده باشد–
تهيه متن سخنراني حداقل يك هفته قبل از موعد–
تهيه فهرست مطالب قابل ارائه–
تهيه اساليدها –
تهيه فيلمها و عكس هاي الزم–
دهاطمينان از ذخيره درست فايل، متنها و ساير محتواهاي در نظر گرفته ش–



پيش نيازهاي سخنراني
چند ساعت قبل

مديريت سخنراني–
پيش از موعد در سالن محل سخنراني حضور داشته باشيد–
از تريبون و ابزارهاي ارائه بازديد كنيد–
تخاب كنيداگر امكان انتخاب داشته باشيدميكروفن متحرك و يا متصل به لباس را ان–
از پوينتر ليزري استفاده كنيد–
از نظر گرما و سرما سالن رابررسي كنيد–
اعتماد به نفستان را تقويت كنيد–
تنظيم زماني داشته باشيد–



پيش نيازهاي سخنراني
چند ساعت قبل

جنبه هاي رواني–
داشتن انگيزه قوي–
از سطح آگاهي و دانش مخاطبان اطالع داشته باشيد–
سواالت احتمالي را حدس بزنيد و خود را آماده كنيد–
آمادگي مواجهه با مخاطبان مهاجم و منفي گرا را داشته باشيد–



پيش نيازهاي سخنراني
در طول سخنراني

چهره متبسم و باز داشته باشيد –
به تمام افراد و به تمام جهات نگاه كنيد–
از روي متن نخوانيد –
از روي اساليد هم نخوانيد–
حركات ماليم داشته باشيد–
از مطالب كليشه اي بپرهيزيد–
اگر اشتباهي داشتيد عذرخواهي كنيد–
موقعيت براي تعامل با مخاطبان ايجاد كنيد–
تالش كنيد توجه افراد را به بحث خود جلب كنيد–
سخنراني خود را با جذابيت ارائه كرده و ادامه دهيد–
اضطراب خود را كنترل كنيد–



راه هاي غلبه بر اضطراب

سازماندهي مطالب ارائه–
تجسم شرايط مثبت ارائه–
تمرين كردن–
تالش براي تنفس عميق  و آرام–
تمركز بر آرامش–
راحت باشيد–
حركت كنيد–
تماس چشمي با مخاطبان–



عادت هاي اشتباه در سخنراني

روخواني–
عدم برقراري ارتباط چشمي–
بدلباسي–
لرزش دست، صدا، تكان هاي عصبي–
عدم تمرين پيش از انجام سخنراني–
ايستادن بدون حركت–
خواندن نكات مهم كه هدف را نشانه مي گيرند–
طوالني شدن سخنراني–
از دست دادن هيجان–
اختتام سخنراني بدون پرداختن به نكات و يا نكته مهم و اصلي–



مصاديقي از عدم 
ل پايبندي به اصو

اخالقي



مصاديق

تحريف و جعل–
سرقت ادبي–
دستكاري تصاوير–
چاپ يك مقاله در چند نشريه–



–Jan Hendrik Schon

... يكي از شناخته شده ترين محققان در حوزه فيزيك نيمه هادي... فيزيك
...  محققان ديگر به اين نتيجه رسيدند كه كارهاي وي تكرار پذير نيستند

–Woo Suk Hwang

متخصص در حوزه بيوتكنولوژي... محقق و دامپزشك
ساخت اعضاي بدن انسان با استفاده از سلولهاي بنيادي: ادعا

او ملزومات اخالقي را رعايت نكرده بود... بيشتر ادعا هاي وي صحت نداشت







سرقت ادبي







!!!!!اما تشخيص آن مي تواند به اين سادگي ها نباشد 



دستكاري تصاوير



?



يي











ساير مصاديق

ارسال يك مقاله به چند نشريه–
سوگيري–



راه برخورد چيست؟
!آرامش خود را حفظ كنيد 

ممكن است بزرگترين خطا ناشي از يك عدم آشنايي و يا اشتباه كوچك باشد–

:از خود بپرسيد–
آيا ممكن است نويسنده اشتباه كرده باشد؟–
اشد؟آيا ممكن است به دليل بي نظمي هاي نشريات نويسنده مقاله را به نشريه ديگري ارسال كرده ب–
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