
 (98مهر  )ویرایش  من دانشجویانوپژوهش  تحقیقکارهای عملی و راهنمای

www.ali- yazdanbakhsh.ir 

 ، بترتیب اهمیت:شیوه های انجام کارانواع 

 نوشتن مقاله  -1 ✅ 
پس ازانتخاب همایش یاکنفرانس )ازقسمت همایش های درحال برگزاری در سایت من نیز می توان کمک گرفت( محور مورد  -1

 بنده هماهنگ شود.  نظر را نیز انتخاب نموده وبرای تعیین موضوع مقاله و مراحل انجام کاربا

چاپ  بنده،ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذپذیرش،انجام کاراست: تأیید مقاله توسط پذیرش مواردذیل به معنای تکمیل و -2

  .مقاله

 امتیازونمره ای تعلق نمی گیرد.ویا مواردی که هماهنگی الزم با من صورت نگرفته به مقاله های چاپ شده قبل،  -3

 http://ec.nahad.ir معارف     مجازی آموزش سامانهاخذگواهی گذراندن دوره های آموزشی در  -2 ✅ 
 درسامانه عضوشود.و شده Ec.nahad.ir آدرس به دانشگاهیان مجازی آموزش سامانه وارد ی متقاضی بایدانشجوابتدا د -1

باتوجه به عناوین آموزشی تعیین شده در قسمت دانشگاه محل تحصیلتان ودرنظر گرفتن عنوان درسی و استاد مربوطه )علی  -2

 .اصغریزدان بخش( نسبت به ثبت نام اقدام نمایید

  اختصاص می یابد. ترم پایاننیم نمره  گواهیگواهی و هر 6حداکثرفوق زمون های گذراندن دروس آبابت اخذگواهی  -3

من نشان به کالس نموده ویا در برای بنده ارسال  یا ایتا پیام رسان سروشطریق  های دریافتی را بطور یکجا از نامه گواهی -4

 دهید.

 (الزامی)تنیپاورپوارائه درس درکالس با استفاده از  -3 ✅ 

 پاورپوینت ها باید همراه با تصاویروجدول ها و...نمودارهای الزم باشد. -1

 ویل داده شود.حجهت تحویل یکجا به بنده، به نماینده کالس ت نتیپاورپوکالس، فایل  درپس ازارائه  -2

 . صورت پذیردبایدقبل ازشروع کالس وآماده سازی وسایل وامکانات وهماهنگی های احتمالی به عهده ارائه دهنده است  -3

 کامال الزامی است.توسط رابط کالس ارائه درس مطابق نوبت تعیین شده  -4

 /  یچهارگزینه ا یپرسش ها/طرح  یحیتشر یپرسش هاطرح  /خالصه نویسی -4✅ 
نفره به صورتی باید انجام شود که هرگروه مواردذکرشده را در کل کتاب درسی یا کتابی که در  6 تا 4این قسمت در گروه های  -1

 این رابطه مشخص گردیده است بصورت کامل انجام دهند.

ه وسپس به ترتیب مانند کتاب نوشته شد قاًیدقپررنگ و  B Lotus  14دروسط صفحه با فونت و سرفصل ها نیعناو هیکل -2

چهار   نامهپاسخو در انتهای آن چهارگزینه ای  در ادامه پرسش های تشریحی وهای و پاسخ پرسش بدنبال آن وخالصه نوشته ها 



 آورده می شوند.گزینه ای ها 

 موجب حذف مطالب مهم ونیمه مهم گردد. خالصه کردن نباید -3

 آن آورده شود.پاسخ ، تشریحی بالفاصله بعداز هر پرسش -4

 .کوتاه و خالصه نباشند یلیخ های تشریحی پرسش -5

                           .طرح شود نسبتا طوالنیاز مطالب مهم و باید  های تشریحی پرسش -6

 درپرسش های چهارگزینه ای مواردذیل درنظر گرفته شود:

 :نوشته شود لیذخطی مانند نمونه پاسخ نامه در آخر مطالب به صورت  -1

 و..... 2-3 * 4-2*  3-1 پاسخنامه:  

 ج، د .....خودداری شود. ،ب  ،الف  گردند وازدرجشماره گزاری  4 -3 - 2- 1 بصورتها نهیگز-2

 و....به جای خط فاصله خودداری شود(نقطه و پرانتز )ازدرجتست خط فاصله گذاشته شودهربعد از شماره  -3

 .دار باشند رخطیز ایپررنگ  دیبا یمنف یعل هاف -4

 و....خودداری شود.  2و 1 نهیگز،همه موارد ، کدام  چی: هی مانندکلماتازآوردن ها  نهیدر گز -5

 شروع شوند. 1پس ازپایان هرفصل یابخش شماره گزاری پرسش ها دوباره ازعدد  -6

 موارد مهم مربوط به فنون سنجش واندازه گیری در طرح پرسش ها مورد توجه قرار گیرد. -7

 کارها وتحقیق های دانشجوییک کلیه نکات مشتر✅ 

تازمانی که نمره تحقیق وکارهای عملی شما ازطریق ایمیل یاپرسش حضوری، اعالم نشده است به هیچ عنوان نمره ای به  -1

 کارشماتعلق نگرفته است.

 :موارد باشد نیشامل ا دیبا ارسالی لیفایا اسم هر عنوان  -2

  کنندگان هیتهخانوادگی نام فقط  -صفحه های کار شده -عنوان درس

 (محمدنژاد -جعفرزاده -ینیسح-56تا45ص -1هشیعنوان مثال: اند)به 

نوع خط و که بر روی سایت من بارگزاری گردیده، انجام شده وبه هیچ عنوان  وستیپ لیفاکارهای نوشتاری انجام شده فقط در -3

 و....تغییرنکند. ی حواشی صفحه وفاصله خطوطاندازه ها

 باشند.Times New Roman 12   نازک ومتن های  انگلیسی    B Lotus  12فارسی های  متن فونت -4

 .ارسال شوند word به صورت (ها power pointی)به جزموارد ارسال دیکل -5

  برای من: کارهاراه های ارسال  -6
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  www.4sooy.irازقسمت تماس بامن درسایت 

 : مهمتذکرچند 

 ازبین رفتن زحمات شماخواهدگردید.کاروعدم رعایت هریک از مواردذیل هرچندبسیارجزئی باشد موجب ناقص بودن  -1

 می تواند، پس از اطالع به من و ثبت در لیست کالسی من، کارعملیپس از انتخاب یکی از کارهای فوق بعنوان  هردانشجو -2

 د.، شروع به کارنمایتنهایی یاگروهی

 کلیه یادداشت ها ومتن های دستی کارهای انجام شده، جهت بررسی الزم باید تا زمان اعالم نمره نگهداری شود. -3

 عالم می گرددا (www.ali- yazdanbakhsh.ir)سایت منازجمله تغییرات دراین راهنما ازطریق مهم  اطالع رسانی های -4

پردیس فرهنگیان ی دانشجویان من دردانشگاه های فردوسی مشهد، پردیس فرهنگیان شهید بهشتی، آخرین مهلت تحویل کارها-5

 هیچ نمره ای تعلق نمی گیرد.با تاخیر)حتی یک روز( ارسال شوند بوده وبه کارهایی که  89ثامن الحجج)ع( و ...تا اول دی
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