
)96مهر(ویرایشمندانشجویانوپژوهش تحقیقکارهاي عملی وراهنماي

، بترتیب اهمیت:شیوه هاي انجام کارانواع 
نوشتن مقاله -1✅

پس ازانتخاب همایش یاکنفرانس (ازقسمت همایش هاي درحال برگزاري در سایت من نیز می توان کمک گرفت) محور مورد -1
نظر را نیز انتخاب نموده وبراي تعیین موضوع مقاله و مراحل انجام کاربابنده هماهنگ شود. 

، اپ مقالهچده،ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذپذیرش،مواردذیل به معناي تکمیل وقبول انجام کاراست: تأیید مقاله توسط بن-2
به مقاله هاي چاپ شده قبل، امتیازونمره اي تعلق نمی گیرد.-3

http://ec.nahad.irمعارف    مجازيآموزشسامانهاخذگواهی گذراندن دوره هاي آموزشی در -2✅
بابت اخذگواهی شرکت درآزمون هاي غیرحضوري ترمپایاننمرهپنجتایک-1
درسامانه عضوشود.وشدهEc.nahad.irآدرسبهدانشگاهیانمجازيآموزشسامانهواردي متقاضی بایدانشجوابتدا د-2
باتوجه به عناوین آموزشی تعیین شده در قسمت دانشگاه محل تحصیلتان ودرنظر گرفتن عنوان درسی و استاد مربوطه (علی-3

اصغریزدان بخش) نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
، تصویري از آنرا طریق ایمیل براي بنده ارسال فرمایید.نامهگواهیودریافتپایانیامتحانازپس-4

تنیپاورپوارائه درس درکالس با استفاده از -3✅
زم باشد.-1 پاورپوینت ها باید همراه با تصاویروجدول ها و...نمودارهاي 
س، فایل درپس ازارائه -2 باید ازطریق ایمیل تحویل داده شود.نتیپاورپوک
س وآماده سازي وسایل وامکانات وهماهنگی هاي احتمالی به عهده ارائه دهنده است -3 . صورت پذیردبایدقبل ازشروع ک

/ یحیتشريپرسش هاي/طرح چهارگزینه ايپرسش هاطرح /خالصه نویسی-4✅
قسمت در گروه هاي چندنفره به صورتی باید انجام شود که هرگروه مواردذکرشده را در کل کتاب درسی یا کتابی که در این این -1

رابطه مشخص گردیده است بصورت کامل انجام دهند.
صه وسپس به مانند کتاب نوشته شدقاًیدقپررنگ و B Lotus14دروسط صفحه با فونتو سرفصل هانیعناوهیکل-2 ه ترتیب خ

نوشته ها وپرسش هاي چهارگزینه اي و پرسش هاي تشریحی به همراه پاسخ مربوطه آورده می شوند.
صه کردن نباید-3 موجب حذف مطالب مهم ونیمه مهم گردد.خ
فاصله بعداز هر پرسش-4 آن آورده شود.پاسخ ، تشریحیب
صه نباشندیلیخهاي تشریحیپرسش-5 .کوتاه و خ

نیاز مطالب مهم و باید هاي تشریحیپرسش-6 .طرح شودنسبتا طو



درپرسش هاي چهارگزینه اي مواردذیل درنظر گرفته شود:
:نوشته شودلیذخطی مانند نمونه پاسخ نامه در آخر مطالب به صورت -1

و.....2-3*4-2* 3-1پاسخنامه:  
ج، د .....خودداري شود.،ب ،الف شماره گزاري گردند وازدرج4-3-2-1بصورتهانهیگز-2
و....به جاي خط فاصله خودداري شود)نقطه و پرانتز(ازدرجتست خط فاصله گذاشته شودهربعد از شماره -3
.دار باشندرخطیزایپررنگ دیبایمنفيعل هاف-4

و....خودداري شود.2و1نهیگز،ه موارد هم، کدام چی: هی مانندکلماتازآوردن ها نهیدر گز-5
شروع شوند.1پس ازپایان هرفصل یابخش شماره گزاري پرسش ها دوباره ازعدد -6

و تنظیم مباحث مطرح شده درکالسادداشتی-5✅
س فقط یک -1 متقاضی انجام این قسمت گردند.ند نمی تواه نفرگروه دودرهرک
.نوشته شودمانند کتابو سرفصل هانیعناو-2

س طرح می شوند ودرکتاب ذکرشده است باخط مشکی ومطالبی که درکتاب ذکرنشده است باخط قرمز مطالبی -3 که درک
مشخص شود.

کارها وتحقیق هاي دانشجوییك کلیه نکات مشتر✅
م نشده است به هیچ عنوان نمره اي به -1 تازمانی که نمره تحقیق وکارهاي عملی شما ازطریق ایمیل یاپرسش حضوري ، اع

کارشماتعلق نگرفته است.
:موارد باشدنیشامل ادیباارسالیلیفایا اسم هر عنوان -2

کنندگانهیتهخانوادگی نام #ام نویسنده کتاب موردنظرن#عنوان درس#
)ی، جعفرزاده، محمدنژادنیحس–غفارزادگان-2شهیعنوان مثال: اند(به
خط و نوعکه بر روي سایت من بارگزاري گردیده، انجام شده وبه هیچ عنوان وستیپلیفاکارهاي نوشتاري انجام شده فقط در-3

و....تغییرنکند.ي حواشی صفحه وفاصله خطوطاندازه ها
باشند.Times New Roman 12نازك ومتن هاي  انگلیسی  B Lotus12فارسیهايمتنفونت-4
ایمیلاز طریق ویا )www.4sooy.ir(قسمت تماس بامن درسایتراه تحویل کارها ارسال از-5
)yazdan_bakhsh@yahoo.com(.است
powerی(به جزموارد ارسالدیکل-6 pointبه صورت)هاword 2007ارسال شوند.



: مهمتذکرچند 
ازبین رفتن زحمات شماخواهدگردید.کاروعدم رعایت هریک از مواردذیل هرچندبسیارجزئی باشد موجب ناقص بودن -1
یست لپس ازهماهنگی و ثبت دریاگروهی انتخاب کرده وهردانشجوفقط یکی ازعناوین ذیل رابراي کارعملی می تواند به تنهایی -2

سی ، شروع به کارنمایند.ک
م نمره نگهداري شود.-3 زم باید تا زمان اع کلیه یادداشت ها ومتن هاي دستی کارهاي انجام شده، جهت بررسی 
ع رسانی هاي-4 م می گردد:تلگرام من به آدرس ذیل اکانال سایت من ویاازجمله تغییرات دراین راهنما ازطریق مهم اط ع

https://t.me/yazdanbakhsh1yazdanbakhsh.ir-www.ali
ماهبینالود آخرآذري دانشجویان من دردانشگاه هاي فردوسی مشهد، پردیس فرهنگیان شهید بهشتی، آخرین مهلت تحویل کارها-5

بوده وبه کارهایی که درمهلت مقرر تحویل داده نشود هیچ نمره اي تعلق نمی گیرد.96


