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چکیده
هاي یا گزارشکار آزمایشگاه وها، گزارشنامهدر این مقاله نخست به ضرورت رعایت نکات و موارد مهمی که در نوشتن پایان

هاي ساده و نکاتی روشازیم. سپس به پرداستفاده کند، میعلمی و تکنیکی باید رعایت شوند تا آنها را براي خواننده جذاب و قابل
ر تهیه اسالید ي یک سخنرانی جذاب و مفید باید در نظر گرفته شود، خواهیم پرداخت. همچنین به مواردي که دکه هنگام ارائه

تواند ه میشده در این مقالرعایت نکات اشاره، اشاره خواهیم کرد.فهم باید در نظر گرفته شوندبراي یک سخنرانی جذاب و قابل
ه شده و سطح ي این مقالهاي علمی خوانندهها و سخنرانیتر شدن و مورد توجه بیشتر قرار گرفتن نوشتهیادي به جذابکمک ز

اي کار ایشان را بهبود بخشد.حرفه
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مقدمه
طور ها تدریس و پژوهش در دانشـــگاه که در طول آن بهســـال

ندنِ  ـــتن و خوا با نوش قاالت علمی و درسروزمره  مهم ها، نا
ـــحیح گزارش کارهاي ها، پروژهنامهداوري کردن پایان ها، تص

شرکت در همایش شجویان و  شگاه و یا پژوهشِ دان ها به آزمای
ــته ــروکار داش ــنونده س ــخنران، برگزارکننده و یا ش ام، عنوان س

ست که تقریباً تعداد زیادي  شده ا ضوع جلب  توجهم به این مو
گارش علمی و از افراد در یا آیین ن یان و  با فن ب گاه  ـــ دانش

تخصصی آشنا نیستند. تعداد زیادي از افراد آموزش مناسبی در 
هایی این رابطه ندیده و صــرفاً از روي ســعی و خطا به توانایی

ي شخصی خود در این زمینه دست پیدا کرده و بر اساس تجربه
روش "ها درســـی به نامکنند. البته در بعضـــی رشـــتهعمل می

جه"تحقیق ما نتی یده میوجود دارد، ا که در عمل د ـــود اي  ش
بیانگر این موضوع است که یا این درس توسط دانشجو و حتی 

ــده مدرسِ درس جدي گرفته نمی ــود و یا طوري طراحی ش ش
امروز نیست. به همین خاطر است که است که پاسخگويِ نیاز

خصوص در ها و بههاي علمی و همایشدر بعضی از سخنرانی
ــــات دفــاع از پــایــان ـــخنرانــان نمینــامــهجلس تواننــد هــا س

سئلهصورت شن کنند و ي خود را بهم شنونده رو ستی براي  در
شنونده متوجه می شت چند دقیقه تازه  شود که تنها پس از گذ

خواهد بگوید و یا به دنبال اصـــالً شـــخص ســـخنران چه می
یان پا یادي از  عداد ز مهچیســــت؟ همچنین ت چار نقص ها دنا

که قرار اســت به عنوان ســاختاري به عنوان یک نوشــته علمی
ي دانشگاه بایگانی شوند، هستند که یک سندِ علمی در کتابخانه

در ادامه به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت. حتی در جلسات 
دفاع بعضی از دانشجویان دکترا که قبالً تجربه نوشتن و دفاع از 

سی انامهپایان شنا صیل ي کار شته و در طول تح شد خود را دا ر
شود. این اند نیز این کاستی دیده میبارها گزارش کار ارائه کرده

مشـکل در گزارش کارِ آزمایشـگاهِ دانشـجویان نیز بسـیار نمود 
شرح مسئله،دارد. پراکندگی مطلب و عدم ارائه صحیح صورت

ها و ها و شکلنامفهوم انجام آزمایش، ارائه و تحلیل ناقص داده
گیري درست در اغلب موارد به یک نوشته و گزارش عدم نتیجه

ــاختار هدفمند منجر می ــود. به علمی ضــعیف و فاقد یک س ش
ـــگاه و یا داور پایان ـــتاد آزمایش نامه همین دلیل در آخر کار اس

ضوع و نمی شجو متوجه مو سد که آیا دان تواند به این نتیجه بر
ها شده است یا نه؟کاريریزه
ـــخنرانینکته ـــتارها و س هاي ي دیگري که رعایت آن در نوش

اي اســت. در علمی بســیار اهمیت دارد پایبندي به اخالق حرفه
ـــال ـــیار دیده س ـــرقت و تخلف علمی و ادبی بس هاي اخیر س

ها و شود، که باعث وارد شدن صدمه به وجه علمی دانشگاهمی
مراکز علمی کشــور هم در ســطح ملی و هم در ســطح جهانی 

گاهی ضعف نویسنده در نوشتن متن مناسب یا عدم است.شده
ضوع یا حتی زبان خارجی، موجب می سلط کافی به مو شود ت

شکلی را  شخص کردن مرجع، عین مطلب یا  شان بدون م که ای
یا از جایی کپی کرده و بدون هیچ تغییري آن را در متن مقاله

مغایر با اسالید سخنرانی خود استفاده کند. این کار ضمن اینکه 
شدن اخالق حرفه ست، موجب بدنام  شگاهی ا اي یک فرد دان

دانش پیشــگان و پژوهشــگران کشــور شــده و از اعتبار علمی 
شود تا دیگران به نتایج علمی این کار باعث میکاهد!کشور می

ـــده با دیدهارائه ـــک و تردید نگاه کنند و در نتیجه در ش ي ش
ست دنبالهشده توسط دیگران کارهاي علمی ارائه ي که ممکن ا

ـــود، که این خود  ـــد ارجاعی به کارهاي ما داده نش کار ما باش
اي به پیشرفت علمی کشور است.ضربه

ـــخنرانی  نه آیین نگارش و س یادآوري مطالبی در زمی نابراین  ب
رسد.علمی براي توجه بیشتر به این مهم، ضروري به نظر می

آیین نگارش علمی
شــود چه باشــد، علمی که نوشــته میبســته به اینکه نوع مطلبِ 

طورکلی متون علمی تواند متفاوت باشــد. بهســاختار متنِ آن می
-مقاله علمی-1]: 1شـــود به چند دســـته تقســـیم کرد [را می

ـــایت؛ یا وبترویجی براي مجله ـــی براي -2س مقاله پژوهش
مل براي-3مجله؛  کا له علمی  قا له -4همایش؛ م قا چکیده م

گزارش علمی، -5نی عمومی و یا تخصصی؛ علمی براي سخنرا
سیم می سته تق شگاه، (شود که خود به چند د گزارش کار آزمای

طرح پیشنهادي براي انجام یک پروژه، گزارش علمی براي ثبت 
اختراع و گزارش فنی در موارد بازرســی و کنترل کیفیت فنی و 

هاي پیچیده).ها و دستگاهیابی سیستمیا عیب
نامه و یا گزارش باید طوري انتخاب شــود تا ایانعنوان مقاله، پ

شد، می ستفاده از ضمن اینکه تا جاي ممکن طوالنی نبا باید با ا
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شته صی و رایج ر ص ي مربوط، خواننده را در همان واژگان تخ
سی انجامنگاه اول به نکته شده جلب ي جدید آن و اهمیت برر

ست باع شود ممکن ا سب انتخاب ن شود کند. اگر عنوان منا ث 
ستجوهاي خود نبینند و  شته آن مقاله را در ج صین آن ر ص متخ
سب  صطالحاً از قلم بیافتد! بنابراین انتخاب واژگان کلیدي منا ا

مایش که در مجالت و ه ئههايو مرتبط  ي آن الزم معتبر ارا
تواند در دیده شدن آن توسط متخصصین نقش مهمی است، می

تواند می عنوان نامناسب میهاي علرا ایفا کند. در مورد گزارش
خواننده را گمراه کرده و اصل کار دیده نشود.

له قا نام ها و گزارشدر انواع م له  قا هاي علمی پس از عنوان م
نویســندگان و ســپس نام و آدرس محل کار هر کدام از ایشــان 

شود. اگر محل کار نویسندگان متفاوت باشد بالفاصله نوشته می
آورده "اَندیسِ باال"شـــماره به شـــکل بعد از نام هر کدام یک

و سپس در فهرست نام )1Arashmid Nahalشود ( نمونه: می
ـــماره ها، نام محل گذاري در اندیسمحل کار افراد به ترتیبِ ش

یک نویسنده مسئول دارد که شود. هر مقالهکار ایشان آورده می
ـــتادن مقاله، پیگیري انتشـــار، موارد مربوط به  مســـئولیت فرس
مالکیت معنوي و مسئولیت هر آنچه براي چاپ ارائه شده است 

طور معمول بعد از اندیسِ مربوط به آدرس، یک پذیرد. بهرا می
آید تا نویســنده مســئول را بعد از آن می"*"اندیس به شــکل 

). بعد از نوشــتن 1NahalArashmid,*مشــخص کند (نمونه: 
ــندگان و آدرس ــوعها، چکیده موعنوان، نام نویس طور که به1ض

ــد به250معمول نباید بیش از  ــورت یک پاراگراف واژه باش ص
ي ساختارمند شود. در چکیده با کمک چند جملهجدا آورده می

طور خالصــه تعریف شــده، کارهاي اصــلی مســئله بهصــورت
صل از تحقیقِ انجامانجام صلی حا شده مورد شده بیان و نتایج ا

ند. پس از چاشــــاره قرار می یده گیر یدواژه"ک آورده "هاکل
شش واژهمی ستند که شوند که معموالً پنج یا  صی ه ص ي تخ

جامحوزه عدها در ي پژوهش ان تا ب ـــخص کرده  شـــده را مش
تر پیدا شــود. مشــابه این کار در جســتجوي مطالب مقاله راحت

دهد.انجام می"#"ادبیات فضاي مجازي را 
ـــت:-مقاالت علمی ـــوع یک-الفترویجی دو نوع اس موض

ساده و جذاب بیان می شکل  مانند همین -کند؛ بعلمی را به 
گذاري و یا اجتماعی اي؛ سیاستمقاله در مورد مشکالت حرفه

1 Abstract

و فرهنگی که جامعه علمی و آکادمیک درگیر آن هستند مطالبی 
به آن جلب را نده را  ته و توجه خوان ـــ قد گذاش به بحث و ن

ـــلا تاریخچهها معموالً باین نوع مقالهکند.می تر براي اي مفص
طرح موضوع شروع و مسئله بدون استفاده از ریاضیات پیشرفته 

شــود و بهتر اســت تا جاي ممکن هاي پیچیده بیان میو یا مدل
شکل و نمودار و تصویر بهره برد. این موضوع براي  در آنها از 

ـــفحه ـــوند اهمیت دو مطالبی که باید در ص هاي وبگاه ارائه ش
شده در این . نتیجه حاصل از تحلیل و بررسی انجامچندان دارد

شکلی که براي خوانندهنوع مقاله صی هم در ها به  ص اي که تخ
شــود و در نهایت دانش و درك عمومی آن زمینه ندارد ارائه می

برد.او را در موضوع مقاله باال می
شده هاي در پیش ارائهنکته مهمی که باید در نگارش انواع مقاله

شود ساختار منطقی متن] 5,4,3,2[رعایت  ، عبارتند از: حفظ 
مسئله در همان اول کار، ارائه و یا پیشنهاد طرح روشن صورت

ـــده (از راه آزمایش و آوريهاي جمعبندي دادهحل، طبقهراه ش
گیري، محاســبه و یا تحلیل) و ارائه یک مدل براي تحلیل اندازه

سیر نتایج و نتیجه ست رد میایی. تمامی این مواگیري نهو تف بای
ساس دانش روز، داده سه با نظریههاي ارائهبر ا ها و شده و مقای

هاي موجود در مراجع و منابع علمی معتبر انجام شــوند. به داده
ست از مطرح کردن هرگونه حدس و اي میعنوان یک حرفه بای

ــبگمان که بر پایه اندازه ه گیري، تجزیه تحلیل علمی و یا محاس
ساده ساس تخیل و  ضوعی بر ا صرفاً مو ست، نبوده و  انگاري ا

جداً پرهیز کرد.
ــتن هر متن علمی می ــکل، در نوش ــب از ش باید به اندازه مناس

ـــهنمودار، جدول، طرح هاي واره، چیدمان آزمایش و حتی نقش
ضوع کمک کند بهره برد شکل6,2,1[فنی که به درك مو ها ]. 

حروف مناسب و خوانا کشیده شوند. و نمودارها باید با رنگ و 
نه  ـــبز کمرنگ بر روي یک زمی به عنوان نمونه اگر با رنگ س

ـــتهرنگ خطیبنفش اي را بیاورید، قطعاً خواننده و یا و یا نوش
ـــکل خواهید کرد. نده را دچار مش ـــتن واحد، کمیت بین نوش

گیري شــده و رعایت مقیاس مناســب در نمودارها بســیار اندازه
شکلاهمیت دارد.  سفید براي  شه از زمینه  ست همی ها و بهتر ا

سکپ (نوري،  صویري را با میکرو ستفاده کنید. اگر ت نمودارها ا
AFMباید حتماً مقیاس داشـــته باشـــد. این اید میو ...) گرفته
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نگاري) در مورد جغرافی (زمینموضوع در مورد مقاالتی که مثالً
اهمیت دوچندان ،دشناسی و ... هستنو یا دریانوردي و اقیانوس

که  جایی  نگ"دارد. از آن عات "ر حاوي اطال ُدِ  یک ک خود 
صحیح و به ستفاده  ست، ا سیاري جا از رنگ میا تواند کمک ب

ضوع ارائه سوم شده در مقاله و یا پایاندر درك مو نامه کند. مر
شـــده، جزئیات هاي ســـاختههاي فنی دســـتگاهاســـت نقشـــه

اند، ال مربوط را محاسبه کردهمحاسبات، مثل اینکه چگونه انتگر
ـــده در قالب و یا الگوریتم برنامه ـــته ش هاي کامپیوتري نوش

هاي نامه و یا گزارش علمی را در پایان آن به شکل پیوستپایان
دار بر حسب ترتیب ارائه در متن بیاورند.شماره

از نوشـــتن معادالت بســـیار پیچیده و جزئیات محاســـبات که 
باید پرهیز کرد. ع را سخت کند میممکن است درك کل موضو

ــت باید البته در کارهایی که مطالعه نظري در آن انجام ــده اس ش
ساس آنمعادله سبه بر ا صلی که محا شود با ذکر شروع میي ا

ستقل  شرایط اولیه و مرزي و پارامترهاي م شود و  مرجع آورده 
شوند؛ شده و با جزئیات آورده  سته باید بیان  تواناما میو واب

صورت پیوست مثالً جزئیات محاسبه یک انتگرال را در انتها به
ــت و ربطی به درك مطلب  ــوع تکنیکی اس آورد زیرا یک موض

سط خواننده ندارد. البته این نکته در مورد مقاله شتهتو ي هاي ر
ریاضی صادق نیست.

باید نکته مهم این اسـت که همیشـه در نوشـتن یک متن علمی
یات کار ما و گونه فرض کنیم کهاین نده ما لزوماً از جزئ خوان

شنایی  ست آ ست و ممکن ا ضوع آگاه نی شرایط اولیه طرح مو
کافی با آن نداشته باشد. بنابراین نباید در توضیح دادن جزئیات 

ــلی ــرح نکات مهم و اص ــما بدیهی و (و ش حتی اگر از نظر ش
کاري کرد!هستند) کمساده و معلوم

صو شد  ست و چرا اهمیت رتدر متن باید معلوم با سئله چی م
شما به آن بپردازید. راه سخ دادن دارد  شما براي پا حل و ابداع 

اید؟ و به چه نتایج به آن چیســت؟ و چگونه مســیر را طی کرده
شــده در آن موضــوع مشــخصِ متمایز با کارهاي پیشــینِ انجام

گیري منطقی و مقایســه با اید؟ و در نهایت با یک نتیجهرســیده
ـــن از دانش مو نه یک فهم دقیق، کامل و روش جود در آن زمی

مطلب مورد بررسی به خواننده منتقل کنید.
ي موارد در پیش ها ضــمن اینکه همهنامهدر مورد نوشــتن پایان

شود، باید از مقدمه و تاریخچه  شده باید در آنها رعایت  شاره  ا

صی که به  ص سرعت به مطلب تخ طوالنی خودداري کرد و به 
سمت مقدمه و مرور مطالب آن  سید. در ق ست ر شده ا پرداخته 

باید به اندازه کافی به مراجع مســئله حتماً میو تعریف صــورت
ـــمت هاي هاي بعدي که کارها و دادهمعتبر ارجاع داد تا در قس

شــده و کارهاي دیگران کنید تمایز کار انجامخودتان را ارائه می
ویژه آنهایی که مقدار ها بهنامهمعلوم شــود. در بســیاري از پایان

نامه انبوهی گیري و یا محاسبه دارند در انتهاي پایانزیادي اندازه
کافی و الزم آورده ها و نمودارها بدون توضیح و تفسیراز شکل

کند، گیري از کار را مشــکل میشــوند که ضــمن اینکه نتیجهمی
ـــاند که خود انجحتی گاهی داوران را به این نتیجه می ام رس

سبه را داند این همه اندازهنامه نمیي پایاندهنده گیري و یا محا
به دنبال جواب دادن به چه پرسشی بوده براي چه انجام داده و

است؟!
ـــی که براي مجله تهیه می-در مقاالت علمی ـــوند، پژوهش ش

و برجســـته کردن روشـــن کردنِ اهمیت پرداختن به موضـــوع
ي مطلب آغازین را عمدهباید بخش دســـتاوردهاي پژوهش می

وجه هیچي پژوهشــی بهبه خود اختصــاص دهد. در یک مقاله
شوند را هاي درسی پیدا میالزم نیست مطالب پایه که در کتاب

زیرا این نوع مقاله براي یک کارشناس و متخصص نوشته آورد؛
آن اســت بر موضــوع تســلط دارد. بنابراین شــده که فرض بر

ـــتن مقامی ـــت در نوش ـــی از مقدمه طوالنی، بایس الت پژوهش
ئه لب خودداري کرد. در ارا طا چه و تکرار م هاي تاریخ کار ي 

ـــی می نابع و مراجع معتبر دقت و پژوهش به م به ارجاع  ید  با
شان اي بودن ي حرفهدهندهوسواس زیادي به خرج داد که هم ن

کند که براي مطالعه شــماســت و هم اینکه خواننده را کمک می
ي موضوع در کمترین زمان ممکن بهتر عمل کند. بیشتر و پیگیر

شـــده در مقاله بهتر نمایان بدین ترتیب اهمیت کار و نتایج ارائه
ند.می ـــو کلش ـــ نابع و مراجع در مورد ش به م جاع  ها و ار

نمودارهایی که از جاي دیگر آورده شــده اســت اهمیت بســیار 
عادله ـــکل و نمودار و م به عبارت دیگر هر ش ي زیادي دارد. 

ـــی و جدول داده ـــط دیگران تولید و ارائه ریاض هایی که توس
شما باید ارجاع داده شده سط  شدن تو ستفاده  صورت ا اند در 

شوند.
که بر روش ند  ـــتن مراجع وجود دار هاي مختلفی براي نوش

شته ولی همگی شریه کمی با هم تفاوت دا شته و یا ن سب ر ح
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ــتند. ــترکی هس ــمارهبهداراي اطالعات مش گذاري طور رایج ش
شماره ست و  ستفاده در متن ا ي آن در داخل مراجع به ترتیبِ ا

. اگر دو مرجع با هم ارجاع [3]گیرد، مانند: قرار می"[ ]"یک
,3]شوند: از هم جدا می","داده شده باشند با یک ویرگول  4]

شماره شند و  شده با گذاري و اگر چند مرجع با هم ارجاع داده 
,3]دهیم: قرار می"-"آنها یک آنها متوالی باشد بین 5-7].

به به عنوان نمونه یکی از روش ـــتن مراجع  تداول نوش هاي م
شرح زیر است:

1. L.A. Ageev, V.K. Miloslavsky, “Periodic
Nanostructures”, Opt. Eng. 34(4), 960 (1995).

که در آن ابتدا نام نویســندگان (که اگر تعداد زیاد باشــد معموًال 
نویسند)، سپس عنوان مقاله صورت مخفف مینام کوچک را به

صـورت اختصـار، شـماره آمده اسـت، نام مجله به"که بین دو 
صــورت پررنگ مشــکی باید نوشــته شــود و ســپس جلد که به

ضوع شماره2شماره مو صفحه، و در نهایت در داخل پرانتز،  ي 
شوند.سال چاپ در داخل پرانتز نوشته می

نویسیم صورت زیر میطور معمول بهرسی باشد بهاگر مرجع فا
توان بعد از نام نویســندگان (اگر الزم باشــد عنوان مقاله را می

آورد):
85-89)، 1373، (12ي فیزیک، . ع سعادت، مجله1

ـــتن  ـــتند متفاوت از نحوه نوش ـــتن مراجعی که کتاب هس نوش
م مقاالت است که در باال اشاره شد و برحسب مورد که در کدا

ـــریه می طور کند. بهخواهید مطلب را چاپ کنید، فرق مینش
بان معمول اگر تعداد نویسندگان مقاله (مقاالت نوشته شده به ز

صار می شد براي اخت سی) بیش از چهار نفر با توان بعد از انگلی
روزه گذاشــت و نام بقیه را ننوشــت! اما ام.et alنام نفر چهارم 

ـــیه به منظور حفظ حقوق تمامی نوی ـــندگان این روش توص س
شود.نمی

طور هاي پژوهشــی بهطور که اشــاره شــد، در ابتداي مقالههمان
بندي توســط شــوند تا هم در طبقهها آورده میکلیدواژهمعمول

تر شـــود و هم در جســـتجوي اینترنتی مقاله ناشـــر کار راحت
ضیتر و راحتسریع شود. بع PACs codeها از وقتتر پیدا 

ستفاده می ستم کدگذاري بینا سی ست و شود که یک  المللی ا
کنند.هاي معتبر از آن استفاده میبسیاري از مجالت و همایش

2 Issue

ـــبات و یا در گزارش یات محاس ـــت جزئ هاي علمی الزم اس
شده ارائه شوند. آوريشده و یا آمار جمعهاي انجامگیرياندازه

هشـــی براي گزارش هاي پژوتمام موارد گفته شـــده براي مقاله
ـــوند، به جزء اینکه در گزارش علمی  علمی نیز باید رعایت ش

ست به تئوري کار و تاریخچه شود و یک الزم نی ي آن پرداخته 
است.اشاره کوتاه براي شروع متن کافی

هاي علمی مخصوصاً گزارش مربوط به ثبت اختراع در گزارش
جزئیات و هاي فنی نیز ارائه شــوند. همچنین الزم اســت نقشــه

هاي بکار گرفته شده و حدود دقت مشخصات فنی کلیه دستگاه
ست بهو عملکرد آنها می شوند. همچنین در بای طور کامل ارائه 

هاي فنی، اســـتانداردي که مبناي ســـنجش و مقایســـه گزارش
شــده در گزارش هســتند باید معرفی و مشــخص هاي ارائهداده

ـــوع گزارش به عن ـــد. به منظور ثبت موض وان اختراع الزم باش
شینه ست پی شارها شده در ثبت اختراع با ي کار و تمایز مورد ا
حث شود.بطور کامل بیان و کار سایرین به

اگر گزارش علمی از نوع گزارش کار آزمایشگاه آموزشی باشد،
:]7,6[الزم است ساختار کلی زیر براي آن در نظر گرفته شود

نام آزمایشگاه، (ات ي نخست شامل عنوان و مشخصفحهص-1
و عنوان آزمایش، تاریخ انجام، شــماره گروه و نام آزمایشــگران

نام مربی و یا استاد درس)
واژه)150یده (حداکثر چک-2
مسئله (از کپی کردن مطالب دستور یف صورتمقدمه و تعر-3

کار باید خودداري شود)
تهواره یا آزمایش و یا روش بکار رفوضیح سازوکار طرحت-4
ي گیري و ارائهار، مشـــاهدات، نتایج اندازهشـــرح مراحل ک-5

شدهمهاي خام و محاسبات انجاداده
گیريو نتیجهتحلیل نتایج-6
ــخص کردن م-7 نابع خطا و تعیین مقدار خطاي آزمایش و مش

هاتوزیع داده
هاي دستور کاراسخ به پرسشپ-8

ـــورت آوردن عکس، نهاي گزارش دردر کلیه بخش مودار، ص
هاي که از جاي دیگري شکل، فرمول، کد برنامه، تعریف و داده

شده باید به مراجع اند مطابق مطالب در پیش اشارهشدهاستخراج
و منابع مربوط به آنها ارجاع داد.



آیین نگارش و سخنرانی علمی

19
96، شماره اول، دي ماه هشتمنشریه نشاء علم، سال

19

ـــت،  ـــگاه نوش براي آنکه بتوان یک گزارش کار خوب آزمایش
وته آزمایشگر باید همیشه یک دفترچه آزمایشگاه به همراه داش

ها را در آن ثبت کند. تمامی جزئیات و شـــرایط آزمایش و داده
بدترین نوع گزارش کار، گزارشــی اســت که بر مبناي حافظه و 
ـــته شـــود!  حدس و گمان از آنچه به یادتان مانده اســـت نوش

ها و نمایش گرافیکی آن کمک بسیاري به استفاده از جدول داده
کند.تحلیل نتایج می

ستور  شگاه یا کارگاه و یا کاتالوگ معرفی در نوشتن د کار آزمای
کارکرد یک دســتگاه آزمایشــگاهی، الزم اســت تا حد امکان از 

شکل، جدول و منحنی صویر، نمودار،  ستفاده ت صه ا شخ هاي م
موقع در متن دستورکرد. در موارد باال باید با ارجاع مناسب و به

صورت وز بهاي را با دانشجو و یا کارآمکار رعایت اخالق حرفه
به دوره ـــتقیم آموزش داد. لزومی  به غیرمس یه مربوط  ي نظر

ست  شجو و یا کارآموز انجام دهد نی ست دان شی که قرار ا آزمای
و تنها اشـاره به مبانی اصـلی موضـوعِ کار کافی اسـت. طراحی 

ستور کار می شجو مرحله به مرحله گونهباید بهد شد تا دان اي با
هاي ي چگونگی کار با دســتگاهوارد کار شــده و ضــمن فراگیر

ي چه چیزي و گیري و یا مشـــاهدهمربوطه بداند در حال اندازه
بانی نظري از پیش  با م باطی  چه ارت چه کمیتی اســــت و  یا 

هاي مشخصی در باید جداول و محلاش دارد. حتماً میآموخته
دستور کار آزمایشگاه وجود داشته باشد تا دانشجو پس از انجام 

شده و صورت طبقهیج کار خود را در آنجا بهآزمایش نتا بندي 
ها همیشه باید از دانشجو خواست مرتبط ثبت کند. در ثبت داده

ندازهتا کمیت ماد علمی خود و ذکر هاي ا ـــده را با ن گیري ش
گیري شـــده گزارش کند. مثالً براي نوشـــتن واحد واحد اندازه

ــت باید از نماد 3توان که وات ــود"W"اس ــتفاده ش و نه ازاس
"w"!

ایج در نوشتن متون علمی از هر نوعی که باشد باید از واژگان ر
گان  فاده و از مطرح کردن واژ ـــت ته اس ـــ مان رش تداول ه و م
ـــردرگمی و اتالف وقت  نا که موجب س ـــ ناآش غیرمعمول و 

ــود، پرهیز کرد. اگر واژهخواننده می ــی ندارد ش اي معادل فارس
همان صفحه ضروري است.در ذکر معادل التین آن در پانویس

ـــکل هایی که در یک متن علمی بکار ها، حروف و رنگکلیه ش
ندازه و نحوهمی حاظ نوع، ا ید یکســــان و رود از ل با ئه  ي ارا

3 Watt

شماره شند.  بندي اطالعات گذاري و طبقهسازگار با یکدیگر با
ـــده در یک گزارش علمی کمک زیادي به بهتر فهمیدن ارائه ش

ضوع آن می شتن کلیه پارامترها و عالئم باید از کند. مو براي نو
حروف یکســان در متن اســتفاده کرد و نباید براي یک پارامتر 

بیش از یک کاراکتر را بکار برد.

آیین سخنرانی
یک یکی از مهمترین روش یا  کار و  یک  تایج  ئه ن هاي ارا

ــخنرانی  ــین فن و ارائه س ــص پژوهش و ایجاد ارتباط با متخص
ــتفاده و جذاب اســت. براي آنکه  ــخنرانی مفید، قابل اس یک س

هم باشــد باید موارد ســاده ولی مهمی را رعایت کرد تا به این م
دست یافت.

سخنرانی شکالت  ست که: یکی از م ها عدم توجه به این نکته ا
سخنرانی می" سطحی داریم  سانی و در چه  . "کنیم؟براي چه ک

سخنرانی  شی در حال  صی مثالً اگر در یک کارگاه آموز ص تخ
ستیم نباید به سمینار مطالب را ارائه کنیم؛ه ر دزیرا شکل یک 

اینجا در حال درس دادن هســتیم و در عین اینکه یک موضــوع 
عده حدود براي  مانی م جدید را در ز ته  ـــرف که دانش پیش اي 

ـــیح می دهیم، نباید آن را به عمومی در آن زمینه را دارند توض
صی ارائه کرده ص سمینار تخ و از روي مطالب پایه ومانند یک 

بنیادي بدون اشـــاره عبور کنیم. در یک ســـمینار الزم نیســـت 
ستفاده می کنید چگونه و از توضیح دهید این فرمولی که از آن ا

ستکجا به ست، اما در د شاره به مرجع کافی ست و یک ا آمده ا
یک کارگاه آموزشــی چون جنبه تدریس دارد باید جزئیات پایه 

شتري د صلی بی شنونده بگذارید تا بتواند مطلب و ا ا رر اختیار 
دنبال کرده و مطالب جدیدتر را فرابگیرد.

به ها  نار ـــمی ئه س هاي علمی از امروزه در ارا نار ـــمی ویژه س
ـــکلافزارهاي ویژهنرم ها و ي این کار براي نمایش مطالب، ش

بایست کار با این شود. ضمن اینکه مینمودارها و ... استفاده می
سالیدهایی که رها را بهافزانرم ست به ا خوبی یاد بگیریم، الزم ا
ئه می ها مطلب را ارا با کمک آن گذاریم و  مایش ب به ن خواهیم 

ـــاختار منطقی داده و همهکنیم به ـــته علمی س ي مانند یک نوش
سالیدها نیز رعایت صول مربوط به آیین نگارش علمی را در ا ا

کنیم.
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ـــخنران می ـــتین چیزي که یک س ند باید نخس به آن توجه ک
ـــانی که براي "وقت" ـــت! هم وقت خود و هم وقت کس اس

سخنرانی آمده شما به محل  سخنان  سخنران باید شنیدن  اند. 
ـــخنرانی خود دارد و بر  ئه س ند چقدر وقت براي ارا قاً بدا دقی

شنیدن آمدهحسب موضوع و سطح و اند نوع گروهی که براي 
ـــد. ت ـــته باش ـــخنرانی خود راهبرد داش گوید جربه میبراي س

صاص  ست. براي 2تا 5/1اخت سب ا سالید منا دقیقه براي هر ا
توان تا سمینارهاي تخصصی که وقت کم است این زمان را می

یک دقیقه براي هر اســـالید نیز کاهش داد. یکی از کارهایی که 
ـــخنران را از بین می قت س فادهو ـــت حد از ي بیشبرد اس از

دهاست. ي اسالیتصویرهاي متحرك در ارائه
اند تا که دیگران گذاشـــتهباید براي وقتیهمچنین ســـخنران می

موقع در سخنان او را گوش دهند ارزش و احترام قائل باشد. به
ــور پیدا کند و به ــه حض ــخنان خود پایان دهد. جلس موقع به س

تر از همه آنکه ســـطح و نوع محتواي ســـخنان باید طوري مهم
شرکت شنوندگان و  شد که در آخر  ساس نکنند با کنندگان اح

وقتشان تلف شده است! اگر قرار است یک سخنرانی تخصصی 
ه کنیـد، کـه معموالً بین  دقیقـه وقـت داریـد، 20تـا 15اراـئ

ي مرور مطالب و تاریخچهاختصاص دادن بیش از یک اسالید به
کار و ... اشــتباه اســت و قطعاً در ارائه مطالب اصــلی وقت کم 

خواهید آورد.
وع سمینار و سخنرانی ایستادن در یک محل ثابت مثل بدترین ن

پشــت تریبون، خواندن از روي یک متن آماده، پشــت کردن به 
اسالیدهاي مملو از نوشته و فرمول کنندگان و استفاده ازشرکت
است!

ــالید می ــویر،اس ــت حتماً با ارائه تعداد کافی عکس، تص بایس
کردن ارتباط نمودار و جدول امکان درك ســـریع مطلب و پیدا

ـــدن را (از راه دیداري) به  منطقی بین مطالبِ در حال ارائه ش
سب و اندازه و نوع حروف  ستفاده از رنگ منا شنونده بدهد. ا

سالیدها و عنوان شده در ا سب بکار رفته  سیار منا ها اهمیت ب
ـــما چکار  ـــنونده حدس بزند ش ـــت ش زیادي دارند. قرار نیس

ـــبه را انجام دادهاید و یا احتماالً چگونه مکرده اید. مطالب حاس
ئه  ـــح، کوتاه و مرتبط با هم در یک روند منطقی ارا باید واض

شوند.

هاي ریز و ناخوانا ي اســالیدهاي رنگ و رو رفته با شــکلارائه
شان ست کردن آنها وقت دهندهن شما براي در ست که  ي این ا

اید و براي کسانی که براي سخنرانی شما وقت گذاشته نگذاشته
اید و بیشــتر اند ارزش و احترام زیادي قائل نبودهو به آنجا آمده

ــمینار خود به عنوان یک  به دنبال مطرح کردن خود و یا ثبت س
فعالیت کاري و یا آموزشی هستید و برایتان مهم نیست در آخِر 

سخن، کسی چیزي عایدش بشود یا نه!
ـــخنرانی می ـــنوندگان ارتباط دیداري برهنگام س قرارباید با ش

ي خاصــی متمرکز شــویم و کنیم. نباید بر روي شــخص یا عده
ـــمت جمعیت برمی گردانیم بر تمام نگاهمان را هر بار که به س

ـــان  ـــالن بگردانید و نش روي آنها قفل کنیم. نگاه خود را در س
دهید که براي شما مهم است که موضوع براي همه روشن شود 

ستید که همه شنیدنو متوجه ه شما آنجا ي آنها براي  سخنان 
هستند. براي شما به عنوان سخنران، نباید کسانی که در ردیف 

تر از آنها اند اولویتی نســـبت به دیگران که عقباول نشـــســـته
نشسته و پست و مقامی ندارند وجود داشته باشد و باید توجه 

یکسانی را به تمام کسانی که در سالن هستند نشان دهید.
ـــالً تکان نخوردن به ي زیادي حرکت کردن در مقابل ندازهااص

هاي شـــما تشـــویق جمعیت مردم را به دنبال نکردن صـــحبت
اگر براي از بین بردن یکنواختی سـخنرانی خواسـتید به کند.می

چندان مرتبط بپردازید، متناسب شوخی و یا تعریف موضوعی نه
ید.  جام ده کار را ان خاطبین این  نگ م ـــطح دانش و فره با س

با ـــحبت کردن  جان و ص بدون هی تُنِ صـــداي یکنواخت و 
سته و  شنوندگان را خ صدا،  همچنین باال و پایین نبردن بلندي 

دارد!آلود کرده و از دنبال کردن مطلب بازمیحتی خواب
سخ  سخنران باید رعایت کند پا یکی از مهمترین نکاتی که یک 

هاي شنوندگان و یا داوران است: همیشه تا پایان دادن به پرسش
کند صبر کنید. بالفاصله ان پرسش توسط کسی که سؤال میبی

ي جواب ندهید، یکی دو ثانیه اندیشه و سپس پاسخ دادن نتیجه
دانید سعی نکنید هر جور شده دهد. اگر پاسخ را نمیبهتري می

ـــتدالل با ربط و بی ـــؤال را با هر اس ربطی جواب دهید. اگر س
شــخص پرســشــگر وجه اشــکال ندارد از هیچمتوجه نشــدید به

ـــح ـــی از بخواهید منظور خود را واض تر بیان کند. اگر بر بخش
سلط ندارید براي پرهیز از مواجهمطلبی که ارائه می شدن کنید ت

با پرسشی که پاسخ خوبی براي آن ندارید از بیان آن خودداري 
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کنید. جلسه سمینار جاي فکر کردن و پاسخ پیدا کردن نیست و 
خواهید بیان کنید و مامی مطالبی که میباید از پیش در مورد ت

شوند، همه سؤال واقع  ست مورد  ي موارد مرتبطی که ممکن ا
شید. یکی از واکنش ضی از خوب فکر کرده با هاي نامطلوب بع

شده ندارند، که پاسخ خوبی براي سؤال مطرحسخنرانان هنگامی
سؤال شخص  ست که  کنند و یا حالت کننده را تحقیر میاین ا

گیرند! و در همین لحظه اســـت که و مجادله به خود میدفاعی
دهند!اعتبار خود را نزد شنوندگان از دست می

سمینار خوب می سخنرانی و یا  شد یک  ساختار با باید داراي 
سالیدهایی که می]11-8[ سخنرانی و ا ساختار  خواهید ارائه . 

تواند به شکل زیر باشد:کنید می
کننده، نام نام پژوهشگر اصلی و ارائهاول: عنوان، اسالید-الف

ـــخنرانی؛  ـــبت س ـــان همکاران، محل انجام کار و مناس و نش
."ي فیزیک ایرانکنفرانس ساالنه"مانند:

اسالیدهاي بعدي:
خواهید ارائه کنیدرخط مطالبی که میس-ب
مسئلهقدمه خیلی کوتاه و تعریف صورتم-پ
شده و یا ستفادهگاهی اهاي ریاضی یا آزمایشعرفی تکنیکم-ت

تحقیقهاي بکار رفته در انجامروش
جا-ث ندازهچگونگی ان یدا کردن راهگیريم ا یا ها، پ حل و 

هاآوري دادهجمع
صورت منطقی و ترتیب اولویتآمده بهدستبهارائه نتایج-ج
سیر نتایجتحلیل و تف-چ
"پ"ه جواب پرســشــی که در بند بگیري و رســیدن تیجهن-ح

اید.دهمطرح کر
انداز کارارائه پیشنهاد براي ادامه کار و اشاره به چشم-خ
مراجع و منابع-د

باید واضــح، کوتاه، مختصــر و جذاب عنوان ســمینار می-الف
شده باشد. بوده و همچنین باید در ارتباط مستقیم با مطالب ارائه

شود. در  سخنرانی باید توجه  صی بودن  ص به عمومی و یا تخ

4 Introduction
5 Experimental and its results/ Theoretical background and concepts
6 Discussion
7 Conclusion
8 setup

ـــامی نامفهوم و دهانانتخاب  پرکن عنوان باید از بکار بردن اس
پرهیز کرد.

ســرخط مطالب در واقع چارچوب صــحبت شــما را براي -ب
داراي چهار بخش طور معمولکند و بهشـــنونده مشـــخص می

اصلی است:
4مقدمه-1

هاي مطالعه و نتایج فرضشـــرح آزمایش یا نظریه و یا پیش-2
5آمدهدستبه

6لیل نتایجبحث و تح-3

7گیرينتیجه-4

شد. نباید -پ سجم با یش بمقدمه باید تا حد امکان کوتاه و من
دهم زمان سخنرانی شما را به خود اختصاص دهد. ارائه از یک

شــده جزئیاتِ کارهایی که توســط پیشــینیان در این زمینه انجام
شد.  ضروري با ست لزومی ندارد مگر اینکه براي درك مطلب  ا

یه ند بق ـــمتهمان کار بردن واژگان و ها میقس بایســـت از ب
اصــطالحات نامفهوم و ناآشــنا پرهیز کرد. در انتهاي این بخش

سئلهصورت ست به آن بپردازید م شما و موضوعی که قرار ا ي 
باید براي شنونده مشخص شود.

هاي بکار رفته: در مورد کارهاي آزمایشگاهی معرفی روش-ت
سازوکار آن 8و تجربی باید چیدمان شده و  آزمایش نمایش داده 

براي حاضــرین روشــن گردد. اگر از دســتگاه خاصــی اســتفاده 
ندازهکرده ـــازوکار ا ـــات فنی و س ـــخص ید باید مش گیري و ا
ها توسط آن دستگاه شرح داده شوند. اگر مقاله آوري دادهجمع

صرفاً نظري است، الزم است بدون وارد شدن به جزئیات، ابزار 
م براي درك مطلب معرفی شود. در هر دو مورد باال ریاضی الز

ـــالید به جزئیات نپردازید اما درعین حال جزئیات باید در اس
اي اي در دســترس باشــد تا اگر الزم بود براي شــنوندهجداگانه

توضیح دهید با مراجعه به آن، ایشان را با پاسخ خود قانع کنید. 
ــبیه ــباتی و ش ــازي الزدر مورد کارهاي محاس ــت حتمًا س م اس

شود و در انتها داده ضیح داده  هاي الگوریتم بکار رفته کامالً تو
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ـــایر ـــوع را مرجع و یا نتایج کار س ـــگران در آن موض پژوهش
و راســتی آزمایی روش بایســت براي مقایســه و محک زدنمی

خود ارائه و تحلیل و تفسیر کنید.

اتچگونگی حل مسئله و به سرانجام رساندن کار: با جزئی-ث
سئله شرح ي مطرحکامل چگونگی پیدا کردن جواب م شده را 

سایر داده و مزیت کار انجام سبت به  سط خودتان را ن شده تو
ها برجسته کنید.ها و یا تحقیقروش

ــتارائه نتایج به-ج ــته کردن نتایج کار دس ــمن برجس آمده: ض
سه با کارهاي انجام شما، با طبقهخود و مقای بندي شده پیش از 

جه و ارائه جداگانه نتایج هر قســمت، شــنونده را به درك نتیآن
آمده نزدیک کنید.دستبه

شـــده باید تحلیل و تحلیل نتایج و تفســـیر آنها: نتایج ارائه-چ
ي صحبت شما باید مشخص شود تفسیر شوند و براي شنونده

ـــیده اید و چه ارتباطی با کارهاي در پیش که دقیقاً به چه رس
شـــما این زمینه وجود دارد و دســـت آورد کارشـــده در انجام

ها و نمودار و شکل در انتهاي کار بدون چیست؟ ارائه انبوه داده
ــیر و نتیجه ــن کردن ارتباطِ بین آنها و تفس گیري علمی به روش

مقدار زیادي از جذابیت و مفید بودن ســـخنرانی شـــما خواهد 
کاست.

رجســته کردن گیري و ببندي و نتیجهگیري: یک جمعنتیجه-ح
ست شنوندهشده در نهایت میآوردهاي کار انجامد ي، تواند در 

ضوع را متوجه  ساس را ایجاد کند که مو شما این اح سخنرانی 
شده است.

شم-خ شده را نمایان انداز کار انجامدر آخر کار اگر بتوانید چ
ــته ــنهادهایی براي ادامه کار ارائه کنید توانس اید مأموریت و پیش

ک ســخنرانی علمی که نشــر دانش و ایجاد ارتباط بین اصــلی ی
متخصصین است را به سرانجام برسانید.

تر اشاره کردیم هر شکل، طور که پیشمراجع و منابع: همان-د
اي که از جاي دیگر نمودار، تصـــویر، فرمول، جدول و هر داده

ستفاده کردهآورده شونداید و در کار خود ا اید باید ارجاع داده 
ــالیدها 2,1[ ــت آدرس مرجع را در هنگام نمایش اس ]. بهتر اس

بالفاصــله در پایین شــکل یا نمودار و یا ... بیاوریم. الزم اســت 

غال نکند آن را  ـــ ـــالید را اش براي اینکه جایی زیادي در اس
ي صورت خالصه بدون ذکر نام مقاله و ذکر نام فقط نویسندهبه

شــماره جلد و ســال به همراه نام و(.M. Planck et al)اول
یاوریم. آوردن مراجع  یا آدرس ســـایت ب تاب و  یا ک مجله و 

سخنرانی در یک اسالید جداگانه کار صورت یکجا در انتهايبه
به یدي نیســـت و  به آن توجه چندان مف ـــی  طور معمول کس

سمت کند. نحوهنمی ست که در ق شتن مراجع مانند مقاله ا ي نو
قبلی توضیح داده شد.

شده در این مقاله بر حسب مورد و سلیقه موارد اشارهالبته تمام
شته سنده و ر سخنران و یا نوی صی مورد و روش کار  ص ي تخ

ـــد. آنچه در اینجا یادآوري بحث می تواند متفاوت و متغیر باش
اجرا اســت. در نظر گرفتن شــد در اغلب موارد مشــترك و قابل

زیادي آیین نگارش علمی و روش صحیح ارائه سخنرانی تا حد 
تایج می به بهتر دیده شـــدن و مورد توجه قرار گرفتن ن ند  توا

ضاوت بهتري از کار  شما کمک و امکان ق پژوهش و مطالعات 
شده را فراهم کند.ارائه
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