نکاتی برای ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع از پروپوزال طرح پژوهشی
هرچند كه تهيه پاورپوينت برای دفاع از پروپوزال در مجموع يك كار هنری و سليقه ای است ،اما تشريفات و ضوابط
مشخصی برای ان وجود دارد که در زیر به ان ها اشاره می شود:
پژوهشگران عزیز توجه داشته باشید که در ارائه پاورپوینت نیازی به توضیح مفصل وجود ندارد که مخاطبین بخواهند از روی
ان بخوانند! تعداد خطوط هر اسالید می تواند بین  3نهایت  9خط و هر خط حداک ثر تا  7کلمه باشد )قانون  .)7×7نکات
مهم را در هر اسالید به صورت برجسته و قابل دید بیان کنید.
ً
معموال هر پژوهشگر بین  01تا  01دقيقه فرصت دارد كه كار خود را گزارش نمايد و بين  1تا  01دقيقه به سواالت اعضای
شورای پژوهشی پاسخ دهد .بنابراین تعداد اساليدها را می توان بر اساس اين وقت تنظيم كرد.
اسالیدها را شماره گذاری کنید تا اگر سوالی برای حاضرین پیش امد ،بتوانند شما را به شماره اسالید ارجاع دهد.
طرح کلی پاورپوینت بر حسب عناوین رایج به صورت زیر است:
 -0شناسنامه گزارش :شامل عنوان ،نام اساتيد راهنما ،مشاور و دانشجو است .برای ارايه ان در يك اساليد می توان
از صفحه شناسنامه ابتدای پروپوزال استفاده كرد.
 -2مقدمه :شامل توضيحات مقدماتي براي ورود به بحث است .برای ارايه ان از يك اساليد می توان استفاده كرد.
 -3بيان مساله :شامل چراي ی انتخاب موضوع و بيان مساله اصلی براي تحقيق است .برای ارايه ان از يك اساليد می
توان استفاده كرد.
 -4ضرورت و اهميت تحقيق :ارائه توضیحات در ارتباط با توجیح طرح پژوهشی حاضر و وجه تمایز ان با مطالعات
پیشین است .برای ارايه ان از يك اساليد می توان استفاده كرد.
 -1بررسی متون :پژوهش های پیشین انجام شده داخلی و خارجی مرتبط با طرح به همراه مهمترین یافته های انها ،به
طور خالصه ذکر شود.
 -6اهداف كلی و اختصاصی :اهداف تحقيق در يك اساليد تهيه شود.
 -7فرضيه يا سؤاالت :فرضيه ها يا سؤاالت در يك اساليد تهيه شود.
 -8روش شناسی تحقيق :شامل روش تحقيق ،جامعه و نمونه ،معرفی روش نمونه گيری ،معیارهای ورود و خروج از
مطالعه ،چگونگی مراحل اجرای ی طرح و روش اماری مورد استفاده در دو اساليد تهيه شود.
 -9جدول متغیر ها  :تمامی متغیرهای در نظر گرفته شده در مطالعه مشابه انچه که در پروپوزال اشاره می شود ،در
یک اسالید تهیه شود.
 -01نمونه پرسشنامه  :نمونه ای از پرسشامه و یا فرم جمع اوری اطالعات طرح پژوهشی ارائه شود.
 -11منابع  :منابع استفاده شده در تهیه پروپوزال در یک اسالید ارائه شود.
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