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 اول فصل

 مبانی و اصول روش تحقیق
 
 

 مقدمه -1-1

 در انسان میل به .گیرد بردن به مسائل ناشناخته صورت می براي آگاهی و شناخت مجهوالت و پی ،تحقیق و پژوهش

حالت فطري داشته و همین امر يكی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ايجاد روشهاي  ،داشتن و کشف حقايق

نمايد و  هاي مختلف را تجربه میراه ،انسان همواره براي رسیدن به مقصود و حل مشكالت .است مختلف بوده

بنابراين روش تحقیق عبارت از بكارگیري راه و روش خاصی است که اطالعات  ،کند ترين راه و روش را انتخاب می ناسبم

در اين . ن را مشخص نمايدا آو علل مرتبط بمناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل 

هاي پیچیده و دشوار انسان از زمان تولد نسبت به محیط پیرامون خود کنجكاو بوده و تالش کرده است که پديده ،راستا

  :زندگی خود را حل کند. اين کنجكاوي که يكی از ويژگیهاي فطري انسانهاست دو اثر مفید بر زندگی دارد

 دهد که زمینه يتمندي و آرامش درونی پس از پاسخگويی به مجهوالت به انسان دست مینوعی احساس رضا

 .کندادامه کنجكاوي را تقويت می

 هاي مجهول از نتايج حس کنجكاوي و پرسشگري انسان است طوري که بسیاري از کشف بسیاري از پديده

نسانهاست. هر چه شیوه برآورده رشد و شكوفايی همین ويژگی ا يتغییرات محیط زندگی انسانها در گرو

 تر باشد احتمال موفقیت نیز بیشتر است.تر و دقیقکردن حس کنجكاوي منظم

شود. امروزه براي کنیم با پیشرفت و گسترش روز به روز علم و دانش پیوسته دگرگون میجهانی که در آن زندگی می

یم بايد خود را با اين دگرگونیها و تغییرات هماهنگ کنیم. براي اينكه بتوانیم از امكانات موجود در جامعه بیشتر استفاده کن

وهش و تحقیق تالش و کوششی ژپ آشنا شدن با اصول تحقیق و پژوهش يک امر ضروري است. ،دستیابی به اين هماهنگی

مورد  فی به دنبال کشف حقايق از موضوعابرداري از مجهوالت است و با دقت و موشكمداوم و پیگیر به منظور پرده

دارد. نتیجه هاي سطحی و دانشهاي خام بر حذر میخطاها و زيانهاي ناشی از آگاهی ،انسان را از لغزشها ،مطالعه است. لذا

بینیم که دانشمندان در زمینه علوم مختلف، قوانین، اصول و امروزه می پیشرفت و تعالی بشر است. ،تحقیق و پژوهش

اند که همه اين دستاوردها نتیجه سالیان متمادي تحقیق و بررسی و و ارائه داده انگیزي را تبیینتئوريهاي علمی حیرت

تر از سريعتر و دقیق ،هاي پايانی قرن حاضرروند تكامل علم و دانش به ويژه در دهه روزي بشر است.زحمات شبانه

و زيربنايی  سیپژوهش، اسا توان گفت که نقشترديد میگذشته بوده است و در يک کلمه انفجارگونه بوده است و بی

 بوده است.

کار داشته است. آنچه در اينجا اهمیت دارد  و در طول سالیان و از ابتداي حیات بشر، انسان همیشه با تحقیق سر

تحقیق در لغت به معناي درست و  گشا باشد که بر اساس اصول و موازين علمی صورت پذيرد.تواند راهآنكه تحقیقی می

از تحقیق و پژوهش  ارائه شدهجستجوي حقیقت آورده شده است. تعاريف  افتن يايپیدا کردن،  راست گردانیدن،
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افتن حقايق مربوط به ياند که چگونگی جستجو براي فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدي دانسته

و گروهی از دانشمندان اينگونه تحقیق را  اندپژوهی نامیدهدر جايی ديگر آن را حقیقت دهد.یک موضوع را نشان مي

 اند.االت مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعريف کردهؤی براي سيعملی منظم که در نتیجه آن پاسخها

ک پديده ي حقیقت است و صورت مشخص است که وجه اشتراک در همه اين تعاريف جستجوي حقیقت هر در

مجموعه قواعد و  منظور از روش علمی تحقیق، ،خالصه طورب عینی( مطابقت دارد.ذهنی است که با واقعیت )يعنی وجود 

 ن و اثبات نمايد.یکند تا سپس آنها را تفسیر، تبیو واقعیتها دنبال می حقايق ريوآاي است که محقق براي جمعرويه

 

 بندي روشهاي تحقیقدسته -1-2

 : نمودبندي دو مالک هدف و ماهیت تقسیم با توجه به توانمیروشهاي پژوهش در علوم رفتاري را 

 پژوهشها به پژوهشهاي بنیادي و کاربردي تقسیم  ،اساس هدف بر :بندي روشهاي تحقیق بر اساس هدفدستهالف( 

 :شوندمی

 ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت يا  پديده ،تحقیق بنیادي: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء

نمايد. هدف اساسی  پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمی کمک می ها می ها و نظريه وريآزمايش تئ

ها و افزودن به دانش موجود در يک زمینه خاص ها، آزمون نظريهاين نوع پژوهش تبیین روابط بین پديده

تدالل عقالنی و قیاسی تحقیق بنیادي نظري از روشهاي اس .تواند نظري يا تجربی باشداست. تحقیق بنیادي می

شود. تحقیق بنیادي تجربی از روشهاي استدالل استقرائی  اي انجام می کند و بر پايه مطالعات کتابخانه استفاده می

 .شود کند و بر پايه روشهاي میدانی انجام می استفاده می

 د و به کمال رساندن تحقیق کاربردي: پژوهشی است که با استفاده از نتايج تحقیقات بنیادي به منظور بهبو

شود. هدف  رفتارها، روشها، ابزارها، وسايل، تولیدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انسانی انجام می

اما  ،تحقیق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمینه خاص است. در اينجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی

 در يک زمینه خاص است. 

ها به دو دسته پژوهشها براساس نحوه گردآوري داده :هاوشهاي تحقیق بر اساس نحوه گردآوري دادهبندي ردستهب( 

 تقسیم می شوند:

  بررسی  و رويدادي، اقدام پژوهیدسته است: پیمايشی، همبستگی، پس 5تحقیق توصیفی يا غیرآزمايشی شامل

 )متداول در علوم انسانی( موردي

 متداول در علوم  آزمايشیشود: تحقیق تمام آزمايشی و تحقیق نیمهیم میتحقیق آزمايشی به دو دسته تقس(

 مهندسی(

 

 یند تحقیق علمىافر -1-3

 مشكلی يا مانع ابخويش  کار در پژوهشگر که معنی اين به است؛ مشكل احساس وجود يک ،اولین مرحله تحقیق

اين نقطه آغازين  ،بنابراين ر مقابل آن ساکت بماند.تواند دروبرو گرديده است که در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمی

اى گفته  يند تحقیق علمى به مجموعه مراحل منظم و پیوستهافر. گونه پژوهش يا تحقیقی بسیار مهم است در انجام هر

که هر  نمايد. فرآيند تحقیق علمى شامل مراحلى کلى است پذير مى شود که امر تحقیق علمى را از آغاز تا پايان امكان مى

گیرد. اصل اساسى در روش  يندى است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام مىامرحله خود نیز داراى خرده فر

ترين زمان ممكن  يندهاى هر مرحله است تا تحقیق علمى را در کوتاهايند کلى و خرده فراتحقیق، رعايت ترتیب و نظم فر
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به طور کلی، فرايند هر تحقیق علمی شامل  .عملى سازد ،حل مسئله  راهو با کمترين آسیبها در زمینه کشف مجهول و 

 مراحل زير است:

 کند، نظريه و گفتارهاى کلى  در اين مرحله محقق مسئله را انتخاب مى: انتخاب، تحلیل و تبیین مسئله تحقیق

يا توصیفى را مشخص  دهد، متغیرهاى علّى درباره آن را از طريق مطالعه سوابق يا مشاهدات اولیه سازمان مى

کند تا نهايتاً پس از ارزيابى مجدد  هاى تحقیق را تدوين مى هاى نظرى را طراحى کرده، فرضیه کند و مدل مى

 .به تبیین آنها بپردازد ،هر يک

 در اين مرحله محقق بايد روش تحقیق، روش انتخاب نمونه، روشهاى : گزينش، طراحى و تشريح روشهاى کار

تحلیل و استفاده از رايانه و  و  بندي، روش تجزيه و ابزارهاى سنجش، روش استخراج و طبقهگردآورى اطالعات 

 .آمار را مورد بررسى قرار داده، پس از انتخاب روشهاى مناسب اقدام به طراحى و اجراى آن نمايد

 نمونه و اجراى  اساس طراحى انجام شده اقدام به انتخاب در اين مرحله محقق بر: ها گردآورى اطالعات و داده

اقدام به  ،ى آنهانها و ابزار سنجش نموده، پس از اعمال اصالحات الزم و اطمینان از روا نامه آزمايشى پرسش

 .کند اجراى عملیات نهايى گردآورى اطالعات مى

 ندى ب ها و اطالعات کدگذاري، استخراج و طبقه داده ،در اين مرحله: ها تحلیل و تفسیر داده و  تجزيه ،بندى طبقه

 و  مورد تجزيه ،شود و نتايج بدست آمده هاى آمارى مورد نیاز انجام مىها محاسبه و آزمون شده، شاخص

 .هاى خود به داورى بنشیند ید يا رد فرضیهتأيگیرد تا محقق درباره  تحلیل و تفسیر قرار مى

 اساس الگوى  تحقیق بر شده نسبت به تدوين گزارش  در اين مرحله مطابق طرح تهیه : تدوين گزارش تحقیق

 شود. متداول اقدام و پس از ويرايش و تايپ براى انتشار آن در سطح محدود يا وسیع اقدام مى
 

 مراحل روش علمی تحقیق -1-4

 حلهاي مختلفی را تجربه و مناسبترين راه و روش را انتخاب انسان براي رسیدن به مقصود و حل مشكالت راه

یري راه و روش خاصی است که اطالعات مناسب بیشتري را درباره موضوع مورد مطالعه کند. روش عبارت از بكارگمی

فرايند جستجوي منظم براي مشخص کردن وضعیت يا موقعیت  ،روش تحقیق علمی يا روش علمی نمايد.فراهم می

 داد: مرحله زير را مورد نظر قرار 21توان به طور کلی براي انجام دادن تحقیق علمی می. نامعین است

  تحقیق عنوان(يا ـ انتخاب موضوع )2

 لهأـ بیان مس1

 پیشینه تحقیقبررسی ـ 3

 فرضیه( و )هدف هاي مسألهـ بیان گزاره4

 ـ مشخص کردن متغیرها5

 گیريـ تعیین ابزار اندازه6

 ـ مشخص کردن جامعه مورد بررسی و حجم نمونه7

 ـ انتخاب روش تحقیق8

 هاـ گردآوري داده9

 هایص دادهخلـ تنظیم و ت21

 گیريها و نتیجهـ تحلیل داده22

 هاـ تدوين گزارش و اشاعه يافته21

 

  تحقیق یا موضوع انتخاب عنوان -1-4-1
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 زا مختلفی تعابیراجراي يک پژوهش است که داراي ويژگیهاي مختلفی است.  مرحله از اولین موضوع،انتخاب 

 است: پذيرفته صورت تحقیق موضوع

 است از هر آنچه که از قابلیت بررسی و تحقیق برخوردار است.  موضوع تحقیق عبارت 

 باشیم.موضوع تحقیق عبارت است از آنچه که ما درصدد رسیدن به آن و تحقیق بر روي آن می  

نامه است. اين انتخاب تصمیمی  هاي دانشجويان تحصیالت تكمیلی انتخاب موضوع پژوهش براي نگارش پايان يكی از دغدغه

توجهی به اين انتخاب بستگی دارد. قابل میزانساز است. چرا که میزان موفقیت دانشجويان اين مقاطع به  وشتمهم و سرن

آنان معموالً در جستجوي موضوعات تازه و اصیل براي پژوهش خود هستند و از تكراري بودن موضوع تحقیق خود 

ها يا صدها اثر کنند خود را با ده که جستجو می یموضوع تقريباً هر  شود که درباره نگرانند. اين نگرانی زمانی بیشتر می

اي باقی نمانده است.  بینند. گويی درباره همه چیز قبالً تحقیق شده است و ديگر موضوع تازه منتشر شده مواجه می

شويق استادان راهنما نیز تمايلی به هدايت موضوعات تكراري ندارند و آنان را به پیشنهاد موضوعات اصیل و جديد ت

کنند. اگر موضوعی بسیار جديد و بديع نیز به ذهنشان برسد آنگاه نگران چگونگی انجام آن و عدم وجود پیشینه  می

ها سرگردانی براي انتخاب موضوع است. چرا که دانشجو خود  ها و گاه ماه هفته ،پژوهش خواهند بود. نتیجه اين وضعیت

غنی پژوهشی است و در سوي   يک سوي آن مباحث تكراري اما با سابقه بیند که در را در طیفی از موضوعات گرفتار می

 .بینی نشده همراه خواهد بود که پرداختن به آنها با دشواريهاي پیشاست موضوعات جديدي  ،ديگر آن

باشد. به ويژه براي پژوهشگري که به دنبال انجام يک تحقیق واقعی است، انتخاب موضوع پژوهش بسیار مهم می

مل و توجه أخواهد آگاهانه مسیر حیات علمی خود را انتخاب نمايد. هر چه درباره موضوع پژوهش خود بیشتر تآنكه ب

ايد. بديهی است که بدون انتخاب در پژوهش خود ياري رسانده كام شخصیت علمی و کسب نتیجه بهترنمايید، به استح

در انتخاب موضوع پژوهش ضروري  ي زيره پرسشهاپاسخ ب معموالًقادر به انجام آن نخواهیم بود.  ،موضوع پژوهش

 :است

  آيا موضوع مورد نظر ارزش تحقیق دارد؟ به عبارت ديگر آيا مشكلی از مشكالت فكري و معرفتی پژوهشگر و

ثیر مثبتی بر فرهنگ و هويت فردي و اجتماعی اعضاي جامعه أکند؟ آيا نتیجه پژوهش من تجامعه را حل می

 خواهد داشت؟

 مورد نظر در سطح رساله دانشگاهی قرار دارد؟ برخی از موضوعات بیشتر مناسب قالبهاي يک  آيا موضوع

  مقاله و نه يک پژوهش دانشگاهی است.

 امكانات  و آيا توانايی انجام اين پژوهش را داريد؟ موقعیت خود را از نظر اموري چون دانستن زبان، زمان کافی

 مادي مورد نیاز پژوهش بسنجید.

 باشید؟ موضوعی را انتخاب نكنید که با روحیه، ذوق و عالقه به موضوع مورد نظر، عالقمند می آيا نسبت

 تان ناسازگار باشد. درونی

موضوع پژوهش  "تازه بودن" ،براي انجام آن است. دومین ويژگی "عالقه پژوهشگر" ،اولین ويژگی موضوعبنابراين، 

آن است يعنی از نظر زمان و مكان قابل اجرا  "قابل پژوهش بودن" ،کاري پرهیز شود. ويژگی سوماست تا از دوباره

، باشد. ويژگیهاي ديگر موضوع عبارتند از: در حد توانايی محقق باشد، داراي اهمیت و مرتبط با نیازهاي جامعه باشد

است که عنوان نه . قاعده کلی براي عنوان پژوهش اين متناسب با اصول و موازين اخالقی، سیاسی و فرهنگی جامعه باشد

بنابراين، در انتخاب يک موضوع  خیلی کلی باشد که قابل پژوهش نباشد و نه خیلی جزئی که ارزش تحقیق نداشته باشد.

 مناسب و مؤثر، بايد به نكات زير توجه نمود:

 .در انتخاب موضوع به هیچ وجه نبايد عجله کرد 

 .موضوع انتخاب شده مورد عالقه واقعی دانشجو باشد  
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 منابع اصلی  هقادر به انجام تحقیق در آن زمینه باشد. به عنوان مثال بتواند در آن زمینه فكر کند، ب نشجو دا

 .به افراد مطلع در آن زمینه دسترسی داشته باشد و پژوهش خود دسترسی داشته باشد

 که در قالب  موضوع انتخاب شده، در عنوان و محتواي خود جديد باشد. حرف جديدي براي گفتن داشته باشد

  گردد.نقد پژوهش قبلی، يا ارائه ي روشی جديد، بیان می

  موضوع پژوهش متناسب با رساله دانشگاهی باشد. نه آنچنان وسیع باشد که قابل جمع شدن در دوران

 دانشجويی نشود و نه چندان محدود باشد که بیشتر متناسب با يک مقاله کوچک به نظر آيد.

 مباحث بسیار تخصصی علمی نشود مگر آنكه  وارد ارشناسی ارشد بهتر است دانشجودر دوره ي کارشناسی و ک

از نظر علمی در سطح عالی رشته مد نظر قرار داشته باشد تا توانايی ورود به اختالف نظرهاي اساسی را دارا 

 باشد.

 ارد. پژوهش براي جامعه فايده عملی داشته باشد و از جهت فكري و فرهنگی بر آن اثر مثبت بگذ 

 هاي جديدي براي پژوهش و پیشنهاد آن به ويژگی يک رساله خوب در پیدا کردن و منتهی شدن به عرصه

 توان از پیشنهادهاي پژوهشهاي قبلی نیز ياري جست. لذا می ؛پژوهشگران بعدي است

  .در زمان انتخاب موضوع بايد متوجه مشكالت مادي و محدوديتهاي زمانی و توانايیهاي روشی دانشجو بود 

 

 .موضوع شناسیو  با توجه به موارد فوق براي انتخاب موضوع، نیازمند انجام حداقل دو کار هستیم: خودشناسی

 یان بگذاريد:به جهت نیل به اين هدف اين پرسشها را با خود در م خود شناسی: (الف

 اي است؟پرسش اول: عالقه معطوف به تخصص من در چه حوزه 

افرادي در  گیري درباره آينده است. معموالًنسبت به پاسخ اين پرسش حساس باشید. پاسخ به اين پرسش نوعی تصمیم

هاي علمی نامههاي مطالعاتی خود را در طول زمان گسترش داده و برشوند که به شكلی مستمر حوزهپژوهش موفق می

پس به فكر حل و  ،دنآيبا زحمت به دست میتخصصی نمايند. علوم طوالنی تعريف می هاي زمانی نسبتاًخود را در دوره

در پاسخ به اين پرسش حوزه کلی مورد عالقه خود را  فصل سريع همه مسايل و به قولی يک شبه دانشمند شدن نباشید.

 نمايد ساده و آسان یم که بر خالف گمان اولیه، انتخاب موضوع چندان هم که میياببیان نمايید. با کمی دقت در می

باشد. هر انتخاب ما به نوعی تعريف زندگی فكري و فرهنگی ماست. پس بايد به جهت انتخاب موضوع تحقیق، نمی

 مبادرت به تحقیقی مقدماتی نمود. 

 يی است؟هاهاي من در حوزه پژوهش در چه زمینهپرسش دوم: توانايی 

هاي خود را هاي خود را يادداشت نمايید. بعضی وقتها نیازمند کشف استعدادهاي درونی خود هستیم. توانمنديتوانايی

هاي بزرگ، ترجمه متون علمی، داشتن وقت کافی، دارا بودن چون دسترسی به کتابخانههمهايی شناسايی نمايید. توانايی

از نقش مهمی در  مانند اينها،تان ياري دهنده، منابع مالی متناسب با پژوهش و اساتید برجسته و در دسترس، داشتن دوس

باشد. پس از نگارش دقیق و انتخاب موضوع پژوهش برخوردارند و همین مثالهاي به ظاهر ساده براي همگان میسر نمی

است عالقمند به برخی از  شويد. حتی ممكنمتفاوتی وارد بررسی موضوع پژوهش می کامل امكانات خود، به شكل کامالً

  کرديد.هاي علمی خاص گرديد که پیشتر به آن فكر نمیحوزه
هاي مختلف يابی در آن يادداشت کنید. در دورهبا تهیه دفتر کوچكی، پاسخهاي خود را تا انتهاي برنامه موضوع

سخهاي جديد خود را با پاسخهاي زمانی و در مراحل انتخاب موضوعات جديد بار ديگر به دفترچه خود مراجعه کرده و پا

قبلی، مورد مقايسه قرار دهید. با اين کار عالوه بر تصحیح اشتباهات گذشته، امكان مقايسه تحول علمی خود را در طی 

  زمان خواهید داشت.
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 باشیم:در اين زمینه نیز نیازمند طرح چند پرسش اساسی می شناسی:موضوع (ب
 من چه موضوعاتی وجود دارد؟ پرسش اول: در زمینه مورد عالقه 

 پرسش دوم: در زمینه انتخابی من تا کنون چه کارهايی انجام شده است؟ 

 گردد؟کاري و تكرار مكررات محسوب نمی: انجام چه تحقیقاتی، دوبارهپرسش سوم  
ید که پیش از يعنی ديگر بدان ؛به خوبی پاسخ داده شده باشد دومتوان داد که به پرسش پاسخ اين پرسش را زمانی می

کار شما چه خبر بوده است. اشتباه بسیاري از دانشجويان در عدم توجه به اين واقعیت است که بدون مطالعه پژوهشهاي 

 آيند. انجام شده درصدد پاسخ به اين پرسش بر می

 هاي کار نشده داراي بیشترين هماهنگی است؟پرسش چهارم: امكانات من با کدام يک از حوزه 

رساله پژوهشی بنويسد بايد آن را در حد و توان خود يک خواهد نوعی تمرين هماهنگی است. کسی که میپژوهش به 

 تنظیم نمايد. 

 

 پیشینه تحقیق -1-4-2

اي و پژوهشهاي مربوط به ها، اطالعات رايانهبخشی از هر تحقیق پیدا کردن و خواندن کتابها و مجالت، روزنامه

براي  کند.نه به نو بودن تحقیق شما و عدم تكرار پژوهش ديگران به شما کمک میموضوع تحقیق است. مطالعه پیشی

هر فرد يا هر چیزي  ،منظور از منابع مرجع .بايد به منابع مرجع مراجعه نمودکسب اطالعات در زمینه مورد تحقیق می

 گیرد. خذ اطالعات مورد مراجعه قرار میأاست که به عنوان م

 

 را این سؤال پیش آمده است؟: چبیان مسأله -1-4-3

پژوهشگر پس از يک مقدمه که  ،ترين مرحله تحقیق است. در اين مرحلهترين و مهمبیان مسأله تحقیق حساس

کند، علل بروز ها، وضعیت و موقعیتی که مسأله در آن رخ داده را توصیف میدهد زمینهتصوير کلی از مسأله را ارائه می

دهد و سؤال يا سؤالهاي اساسی که کند، ضرورت و اهمیت آن را توضیح میآن را بیان می گیريهاي شكلمسأله و زمینه

 به تا کرد سعی و نمود توجه زير نكات له تحقیق بايد بهأبراي بیان مس نمايد.به دنبال يافتن پاسخ آنهاست را بیان می

 اي مناسب موارد زير در متن آورده شود:شیوه

  د موضوع مورد مطالعهاي در موراطالعات زمینه 

 توصیف دقیق مسأله   

  نحوه بروز يا وقوع 

  وسعت و شدت مسأله و عوارض ناشی از آن 

  عوامل دخیل در بروز مسأله 

  نحوه برخورد فعلی با مسأله 

  انديشیدآنچه درمورد راه حل مسأله می 

  رودفوايد پژوهش و نتايجی که از حل مشكل انتظار می. 

 

 اي تحقیقهبیان گزاره -1-4-4

 هاي آن.هاي تحقیق، بايد دو موضوع به طور آشكار در متن بیان شوند: اهداف تحقیق و فرضیهدر بیان گزاره

الزم است تا اهداف تحقیق را برشماريم. ابتدا بايد به اين  ،دنبال نوشتن قسمت بیان مسئله تحقیقه ب اهداف پژوهش: (الف

یم که انتظار داريم از اين مطالعه به چه نتايجی دست ييگر بايد مشخص نماال پاسخ دهیم که هدف چیست؟ به تعبیر دؤس

اي است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوري هدف نقطه"اند: تعريف هدف گفته پیدا کنیم. در
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خوبی ه ب اف يک تحقیقچنانچه اهد ."اندمقصود و منظور نهايی از تحقیق را نیز هدف دانسته"از سوي ديگر  ؛"بپردازد

هايی بايد به جستجوي آنها بپردازد و اين خود يابد که نیاز به چه نوع اطالعاتی دارد و از چه راهنوشته شود محقق در می

 شود:بدين گونه عمل می تحقیق معموالً اهدافبندي در تقسیم گشاي نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.راه

 آنچه  ،را داريم و به عبارتی ن موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آنکه منظور هما "هدف کلی" اول

در يک جمله قابل فهم صريح و رسا و مختصر  معموالً "هدف کلی" .در پايان مطالعه قصد رسیدن بدان را داريم

 شود که براي خواننده گويا و قابل فهم است. بیان می

 به  "هدف کلی" سیم يا شكستنقاهداف از ت شود. اينبیان میتحقیق  "اهداف جزئی يا اختصاصی" در گونه دوم

 نمايد. را قدم به قدم مشخص می "هدف کلی" اهداف جزئی راه رسیدن به آيند.اجزاي کوچكتر بدست می

جلوگیري کردن از  هاي اساسی آن وبپذيرد بر متمرکز ساختن مطالعه به جنبه صورت خوبی به چنانچه اهداف تنظیم 

تنظیم اهداف براي يک مطالعه تحقیقی بايد بر اساس  کند.کید میأاطالعاتی که به آنها نیاز وجود ندارد، تآوري جمع

 مالکهاي مشخص صورت پذيرد که مهمترين آنها عبارتند از:

 طور کامل برساند و توانايی سنجش ه بدين شكل که مقصود و منظور محقق را ب ؛اهداف قابل حصول باشند

 باشد.موضوع را داشته 

 چه  بايد مشخص شود که دقیقاً ؛اهداف صريح و روشن بیان شوند. هیچگونه ابهامی در هدف قابل قبول نیست

 گیري شود.چیزي بايد اندازه

 است و بیان اهداف در گیري استوارگیري باشند. تحقیق به روش علمی بر پايه اندازهاهداف بايد قابل اندازه 

 سازد.تر میه را سادهعمطال کار ،گیريقالبهاي قابل اندازه

 

اي است درباره روابط بین دو يا چند متغیر که به صورت جمله خبري بیان فرضیه حدس عالمانه هاي تحقیق:فرضیه (ب

پردازد. به محقق به بررسی روابط بین متغیرها می ،در هنگام بیان فرضیه دهنده نتايج مورد انتظار است.شود و نشانمی

 ن بیان به سه شكل صورت خواهد گرفت:طور متداول اي

  متغیر چند يا دو بین معلولی و علت رابطه بررسی 

  متغیر چند يا دو بین آن شدت و همبستگی بررسی 

  ثیر دو يا چند متغیر بر يک يا چند متغیرتأ تفاوت میزان مقايسه و بررسی 

 ارتند از:فرضیه خوب برشمرده اند که مهمترين آنها عب مالکهاي مختلفی براي يک

  مشخص و معین ،نروش 

  مختصر و کوتاه مشخص، حدود داشتن 

  داشتن گیرياندازه قابلیت 

  (خوب و مناسب تعريف) بودن فهم قابل 

  موجود هاينظريه و هاتئوري اساس بر بیان 

 

 مشخص کردن متغیرهاتعریف مفاهیم و  -1-4-5

هستند  ينمايد. مفهوم و متغیر دو عنصرريف میدر اين بخش پژوهشگر متغیرهاي اساسی پژوهش را مشخص و تع

تعريف صحیح و مناسب  ،ترين اقداماتکه در اغلب تحقیقات حضوري تام دارند. در تحقیق به روش علمی يكی از حساس

باشد. تفاوت بین مفهوم و متغیر در يک تحقیق شايد بسیار ظريف باشد. منظور از مفهوم آن عنصري از اين دو عنصر می

را تعريف نمايد تا  گیري آن را ندارد لیكن بايد براي سايرين به طور مشخص آناست که محقق قصد اندازه تحقیق
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 ديگران منظور و مقصود محقق را از آن واژه يا مفهوم درک نمايند و متغیر آن عنصري است در تحقیق که محقق دقیقاً

کند از آن بر اساس تعريفی که محقق ارائه می را دارد و ضروري است ديگران درک مشخصی گیري آنقصد اندازه

 داشته باشند.

 

 گیريتعیین ابزار اندازه -1-4-6

محقق بايد ابزاري را بسازد يا از يک ابزار استاندارد که قبالً ساخته شده استفاده نمايد تا  ،براي آزمون يک فرضیه

ي پژوهشی عبارتند از: مشاهده، پرسشنامه، چک لیست، بتواند اطالعات الزم را به وسیله آن تهیه نمايد. انواع ابزارها

 مصاحبه و آزمون.

 

 مشخص کردن جامعه مورد بررسی و نمونه -1-4-7

اي از افراد يا اشیاء که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. زمانی که مطالعه جامعه آماري عبارتست از مجموعه

شوند و تعدادي به عنوان نمونه انتخاب می ،د از جامعه آماريکل جامعه در عمل امكانپذير يا مقرون به صرفه نباش

 شود.سپس به جامعه تعمیم داده می ؛شودآوري میاطالعات الزم از گروه نمونه جمع

 

 روش تحقیق -1-4-8

هاي مورد نیاز تحقیق را نمايد. اگر دادهروش تحقیق خود را مشخص و معرفی می ،پژوهشگر معموالً در اين مرحله

 بندي انواع روشهاي تحقیق قرار دهیم معموالً سه روش عمده تاريخی، آزمايشی و توصیفی خواهیم داشت.ک دستهمال

 

 هاگردآوري داده -1-4-9

پیش از گردآوري  نمايد.آوري میپژوهشگر با استفاده از ابزار مناسب، اطالعات مورد نیاز را جمع ،در اين مرحله

 :گشا باشدتواند راهاالت زير میؤدر نظر گرفت. پاسخ به س کار اينبراي  یها بايد طرح مشخصداده

 شود؟هاي مربوط به چه چیزي گردآوري میداده 

 شود؟ها گردآوري میچرا داده 

 شود؟ها چگونه گردآوري میداده 

 شود؟ها در چه زمانی گردآوري میداده 

 کنند؟ها را چه کسانی گردآوري میداده 

 ه مواد و ابزاري نیاز دارد؟ها به چگردآوري داده 

 شوند؟ها چگونه توصیف و تفسیر میداده 

 ها و تفسیر آنها الزم است؟چه مقدار هزينه براي گردآوري داده 

 شوند؟ها چگونه گزارش میداده 

 منبع يا منابع تأمین هزينه کیست؟ 

 مسیر، سه مرحله زير الزامی است: نمود. در اين تفسیر و پردازش ها گردآوري شد، بايد آنها راپس از آن که داده

 :هاکنترل کیفیت داده (الف

 آوري و ثبت شودها به دقت جمعداده 

 هاي گردآوري شده را بازبینی کنیمداده 

 خطاهاي احتمالی را اصالح کنیم 
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 اگر تعدادي از پرسشها بدون پاسخ مانده است بايد تكمیل شود 

 بايست علت روشن شده و پرسشنامه اصالح گرددیالها با يكديگر همخوانی ندارند مؤاگر پاسخ س 

 :هاتفكیك داده (ب

 سازدتر میها کار پردازش را سادهتفكیک داده 

 :هاپردازش داده (ج

 توان استفاده کرداي میاز دو روش دستی و رايانه 

 

 هایص دادهلتنظیم و تخ -1-4-11

 تر است که در قالب جداول و نمودارها، خالصه ها به صورتیها، تنظیم و تبديل دادهیص دادهخلمنظور از ت

 گردند.بندي و ارائه میطبقه

 

 گیريها و نتیجهتحلیل داده -1-4-11

بندي اي که صورتگیري در مورد رد يا تأيید فرضیهپژوهشگر براي پاسخگويی به مسأله تدوين شده و يا تصمیم

نمايد. هر تحقیقی در نهايت منجر به گیري میاساس آن نتیجه رهاي خود را تجزيه و تحلیل نموده و بداده ،کرده است

اساس  گیري و برگردد. پس الزم است پس از نتیجهشود و لذا کاربرد آن در قسمت پیشنهادها مشخص مینتايجی می

س آنها، توجه به ها و اخذ تصمیم بر اسابه منظور تحلیل داده پیشنهادها را ارائه نمايید. ،هاي حاصل از پژوهش خوديافته

 موارد زير الزامی است:

 بندي نمود. اين کار بايد آنها را طبقهبراي آماده نمودن اطالعات براي تجزيه و تحلیل می :بندي اطالعاتطبقه

 معموالً ،براي تحقیقات کمی با مشكل کمتري مواجه است زيرا در هنگام طراحی روش گردآوري اطالعات

شود. اما در ها نیز در داخل آن در نظر گرفته میبندي دادهشود که طبقهیاي تنظیم ماالت به گونهؤس

قبل از تجزيه  ،شود. به هر رويواسطه کیفی بودن پاسخها با سختی بیشتري انجام میه تحقیقات کیفی اين امر ب

 بندي آنها انجام شود.بندي يا طبقهبندي، گروهو تحلیل اطالعات بايد کار دسته

  اي تجزيه و تحلیل شوند. تواند به صورت دستی يا رايانهآوري شده میهاي جمعداده :هاهدپردازش دا

 اًيبتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امروزه تقرو  تجزيه امكان باشد بیشتر معینی حد از اطالعات حجم چنانچه

 پذيرد. می  یل آماري انجامهاي مختلف تجزيه و تحلاين امر با استفاده از رايانه و برنامه ،در همه موارد

 

 هاتدوین گزارش و اشاعه یافته -1-4-12

تنظیم گزارش تحقیق يكی از مهمترين مراحل هر کار تحقیقی است، چرا که نتیجه تالش و کار ما را به ديگران 

 کند.معرفی می

 

 مراجع
 .2376، تهران، نشر آگاه اي تحقیق در علوم رفتاري،هروش ،حجازي، الهه، بازرگان، عباس، سرمد، زهره[ 2]

[2] http://www.parsmodir.com (Accessed 2014). 
[3] http://tmit.blogfa.com (Accessed 2014). 
[4] http://ardeshir.blogfa.com (Accessed 2014). 
[5] http://www.semnantelecom.ir (Accessed 2014). 
[6] http://www.mkamali.com (Accessed 2014). 
[7] http://www.lisna.ir (Accessed 2014). 
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 فصل دوم

برای رشته  offlineو  onlineهای اطالعاتی مروری بر پایگاه

 جستجو( نحوه)معرفی و  مهندسی معدن
 
 

 مقدمه -2-0

دهنده آن است که این کشورها به اهمیت و جایگاه تولیدد عمدک کدام      بررسی روند توسعه کشورهای پیشرفته نشان

کشور ما نیز باید بدرای تحقدق اهددان سدند     اند. استراتژیک متوسل شده ریزیاند و برای تحقق آن به برنامهواقف بوده

در حقیقت، عمک محوری و دانایی مداری به عنوان سدتاره  قرار دهد.  های توسعهانداز، تولید عمک را در محور برنامهچشک

المممدی  وعه تحدوت  بدین  اتخاذ این رویکرد، با توجه به مجمشوند. های اجرایی کشور محسوب میراهنمای حرکت دستگاه

سداز  های جدید کمید حل مشک   و زمینده ها و اندیشهنظریهرسد چرا که برخورداری از روشها، کام   منطقی به نظر می

اندد، ردرور    کشورهای در حال توسعه نیز به این مهک توجه کردهاز آنجا که بسیاری از تبدیل تهدیدها به فرصتها است. 

 [.1شود ]رسیدن به آن در کشورمان به شد  احساس میهای شیم توجه به عمک و خط

ای بعد تجداری و چده توسدعه    ، شتاب فزاینده رشد عموم و فنون مختمف بستر رقابتی چشمگیری را چه دربطور کمی

و تولیددا  عممدی آن در قالدق مقدات       ا فراهک نموده است؛ چنانچه، یکی از معیارهای توسعه هر کشور میدزان انتشدار  

توجهی از ایدن انتشدارا    باشد. همین امر، موجق شده است تا حجک قابلو غیره می ای و کنفرانسی معتبر، اختراعا مجمه

وابق عممی برای پژوهشگران فواید چندی را به همراه سدسترسی به این در طول به ویژه چند دهه اخیر گردآوری شود. 

 خواهد داشت که از جممه آنها:

  زمینه عممی یا فنی مورد نظراط ع از پیشینه 

 آشنایی با روند و جزئیا  فناوری خاص 

 جموگیری از تکرار در تولید عمک و لذا، صرن زمان و هزینه ارافی 

 دل اط عا  میان پژوهشگران مختمف است.و از همه مهمتر، ایجاد زمینه تبا 

اند تدا دسترسدی بده    های اط عاتی جامعی نمودهدر همین راستا، مؤسسا  و بعضا  ناشران متعددی اقدام به تأسیس پایگاه

بنددی شدده و   های اط عاتی، محتویا  خود را به صدور  طبقده  این پایگاهمنابع اط عاتی با سهولت بیشتری صور  گیرد. 

دهند تا کاربران قادر باشند در حداقل زمان ممکن به راحتی به اط عا  مورد نظدر دسدت یابندد.    اشکال مختمف ارائه می

تدر  اند تا دسترسی به موروع مورد نظر به صور  انتخابیها به موتورهای جستجوگری مجهز شدهع وه، کمیه این پایگاهب

 فراهک گردد.

 هدا،  گیدرد. کتابخانده  در اختیدار کداربران قدرار مدی     onlineو  offlineهای اط عاتی بده دو صدور    بطور کمی، پایگاه

های شخصدی سدبق شدد تدا     روند؛ توسعه فناوری رایانه و فراگیر شدن رایانهشمار میبه  offlineهای ترین پایگاهقدیمی
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بدا معرفدی شدبکه جهدانی     ( نیز در اختیار کداربران قدرار گیدرد.    DVDو یا  CDبه شکل لوحهای فشرده ) offlineهای پایگاه

د. ید فدراهک گرد  onlineتی به صور  های اط عاراهیابی آن به زندگی افراد، دسترسی به نوع دیگری از پایگاه و اینترنت

 های مذکور مزایا و محدودیتهایی را به همراه دارند که به اجمال عبارتند از:هر یک از پایگاه

 د ای از منابع با گرایشها و تخصصهای مختمف را بطور همزمان در خدود جدای دهند   ها قادرند تا مجموعهکتابخانه

بده ویدژه،   توان به راحتی ار منابع موجود بهره برد. ای، میرشتهن عا  بیبطوریکه در صور  ررور  تبادل اط

البته، با گیری به میزان چشمگیری بهبود خواهد یافت. چنانچه کتابخانه از موتور جستجوگر برخوردار باشد، بهره

فضدای  توجه انتشارا  در طول تاریخ و رشد روزافزون آنها، گردآوری کمیه ایدن سدوابق بده    قابلتوجه به حجک 

 ناپذیر است.اقتصادی اساسا  توجیهساختمانی بسیار بزرگ و توسعه آن در طول زمان نیازمند است که به لحاظ 

 چه  شوند. اگرشوند معموت  به صور  تخصصی تهیه میحهای فشرده ارائه میط عاتی که در قالق لوهای اپایگاه

اما کک حجک بدوده و بده کداربران     باشدبرتر هزینهممکن است  ایه با امکانا  کتابخانهها در مقایستهیه این پایگاه

دهد تا اط عا  مورد نیاز خود را همواره به همراه داشته باشند. هر چند عمیرغک این مزایا، بده  این امکان را می

 همچندین، چنانچده موردوع    کندد. ها مشکمی است که استفاده از آن را با چالش روبدرو مدی  روز رسانی این پایگاه

های مختمف نیاز باشد، هزینه ایدن  های داده رشتهای از پایگاهای باشد و در نتیجه به مجموعهپژوهش، بین رشته

 ها افزایش خواهد یافت.نوع پایگاه

 های اط عاتی پایگاهonline های اگر چه محدودیتهای پایگاهoffline  محدودیتهای اعمال  با توجه بهرا ندارند، اما

این محدودیت به سازد. ؤسسا  ارائه دهنده، دسترسی کامل به اط عا  محتوی را محدود میشده از سوی م

 نرسد. بنابراین، ایدلیل گران بودن هزینه اشتراک است که در برخی موارد به چند میمیارد ریال در سال نیز می

هدا را  تزم برای اشتراک با این پایگاه شود که توان مالیها غالبا  محدود به کاربران مرتبط با سازمانهایی میپایگاه

 دارند.

تدر از اندواع   شوند محبدوب هایی که به صور  لوح فشرده روانه بازار میدر مجموع با توجه به مزایای عنوان شده، پایگاه

 رسند.دیگر به نظر می

 

  onlineهای اطالعاتی پایگاه -2-2

اند که دامنده وسدیعی از   نموده onlineهای اط عاتی پایگاهازی اندمؤسسا  متعددی اقدام به راهچنانچه عنوان شد، 

(، مقدات   ISIالمممدی ) اسناد عممی شامل مقات  مج   معتبر بدین شوند. عموم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی را شامل می

هدا و گزارشدهای   نامده  ، پایانالمممی )انگمیسی(، اختراعابهای منتشر شده به زبان بیناالمممی، کتارائه شده در نشستهای بین

 شوند:معرفی میمهندسی معدن شود. در این بخش چند پایگاه عممی متداول و قابل استفاده برای رشته عممی می

 ProQuest:  توسط انتشدارا   1391در سال این پایگاه Ann Arbor  از طریدق آدرس  و تأسدیس شدد    آمریکدا

www.proquest.com  میمیارد صفحه الکترونیکی تشدکیل شدده    121بیش از از است. این پایگاه قابل دسترسی

اول  ، صدفحه 1-2در شدکل   .[2] زیرمجموعده اسدت  است که شامل روزنامه، مج   و چنددین پایگداه اط عداتی    

 تارنمای این پایگاه نشان داده شده است.

 

http://proquest.com/
http://proquest.com/
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 ProQuestگاه تصویر صفحه نخست تارنمای پای -1-2شکل 

 

 Scopus:  این پایگاه که بهSciVerse Scopus   ای اسدت کده در   تغییر نام داده است، یک پایگاه اط عداتی حرفده

های عممی و فنی مختمدف  در زمینه نشریه 22222المممی و ناشر بین 1222 حدودعنوان کتاب از  21222حدود 

در مقایسده بدا سدایر    تأسدیس شدد.   همند  Elsevierرا  انتشاتوسط  1331در سال این پایگاه شود. را شامل می

تنها محدودیت این پایگاه داده، محدود بدودن آن  بسیار ساده است؛  Scopusهای داده عممی، جستجو در پایگاه

 اسدت  قابل دسترسدی  www.scopus.com به بعد است. این پایگاه از طریق تارنمای 1331به نشریا  سالهای 

 .دهدنشان می این پایگاه را تارنمای جستجوی، صفحه 2-2شکل  .[9]

 

http://www.scopus.com/
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 Scopusتصویر صفحه جستجوی تارنمای پایگاه  -2-2شکل 

 

 ScienceDirect:  این پایگاه متعمق به بزرگترین انتشارا  دنیا یعنیElsevier  1331اسدت کده در سدال    همند  

 1/12بدیش از  ، ScienceDirect. اسدت  www.sciencedirect.com ی این پایگاهتارنما آدرساندازی شد. راه

را در خدود جدای داده اسدت.     Elsevierکتاب منتشر شده توسط  20222مجمه و  2122 حدودمیمیون مقاله از 

( 9( فهرسدت موردوعی،   2الفبدایی،  فهرسدت  ( 1امکانپدذیر اسدت:   مختمدف  جستجو در تارنمای پایگاه بده طدر    

 نشدان داده  9-2در شدکل  . صفحه اصمی تارنمای ایدن پایگداه   [4] ( موتور جستجوگر پیشرفته4و جستجوی سریع 

 شده است.

 

http://www.sciencedirect.com/
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 ScienceDirectتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -9-2شکل 

 

شده است، در صفحه اول تارنما دو عندوان جسدتجوی    نشان داده 9-2چنانچه در شکل : و موروعی الف( جستجوی الفبایی

 Browse publications byو جستجو بر اساس موروع بدا عندوان    Browse publications by titleالفبایی با عنوان 

subject توان مجمه مورد نظر را انتخاب و در آن، جسدتجو نمدود. بده    انتخاب هر بخش، می در نظر گرفته شده است. با

 به صور  زیر است: Minerals Engineeringثال، مراحل جستجوی یک مقاله در مجمه عنوان م

 از فهرست الفبایی Mانتخاب حرن  -1
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 یافتن نام مجمه در فهرست مج   -2

 

 
 

 کمیک بر روی نام مجمه و ورود به صفحه اختصاصی مجمه -9
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 ی صفحهباتمجمه در  جستجوی موروع مورد نظر در موتور جستجوی -4

 

 
 

 انتخاب نشان جستجو و دریافت نتایج -1
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از موتور جستجوی باتی باتی صفحه اصمی تارنمای  توانب( جستجوی سریع: برای جستجوی سریع موروع مورد نظر، می

  نمود: ( استفاده9-2پایگاه )شکل 

 جونشان جست انتخاباط عا  مورد نظر در کادرهای موتور جستجو و وارد کردن  -1

 

 
 

شود، در سمت چپ صفحه اط عا  کمیدی مقاله : چنانچه در شکل زیر مشاهده میدریافت نتایج جستجو -2 

(، عنوان Publication title(، عنوان مج   )Yearشود. این اط عا  شامل سال نشر )یافت شده نشان داده می
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مقاله  4است. به عنوان مثال، در این جستجو،  ( مقات  یافت شدهContent type( و نوع )Topicموروعا  مرتبط )

 4منتشر شده است. همچنین، این  2211و یک مقاله نیز در سال  2212، دو مقاله در 2214یافت شده که یکی در سال 

دهد بندی موروعی مقات  را نشان مینیز در واقع طبقه Topicاند. عبار  مقاله در چهار مجمه جداگانه به چاپ رسیده

نتیجه یافت شده، مقات  چاپ شده  4همچنین، هر  بندی شده باشد.نچه، یک مقاله ممکن است در چند موروع طبقهچنا

 در مج   هستند. 

 

 

 
 

 ج( جستجوی پیشرفته: برای ورود به سامانه جستجوی پیشرفته، باید به ترتیق زیر عمل نمود:

 جستجو در صفحه اول تارنما در سمت راست نشان  Advanced searchکمیک بر عبار   -1 
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 دهد که عبارتند از:این قسمت، امکانا  متعددی را در اختیار کاربر قرار می -2

 

 
 

o :جستجو در قسمتهای مختمف مقاله با باز کردن فهرست اجزاء مقاله 
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o :انتخاب کممه بر اساس احتمال کاربرد آن در مقاله 

 

 
 

o :  انتخاب در کتابها یا مج 
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o تخاب بر اساس موروع:ان 

 

 
 

o  انتخاب بر اساس سال نشر مقات: 
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 Springer:  این پایگاه متعمق به دومین ناشر بزرگ دنیا یعنیSpringer تأسیس  1142است که در سال  آلمان

، پدس از  میمیون عنوان مقاله و کتاب 1/1با بیش از این پایگاه  است. link.springer.comشد. تارنمای این ناشر 

Elsevier  .در رتبه دوم قرار داردSpringer   عندوان   101222بزرگترین ناشر کتاب در دنیا است که بدیش از

 عندوان جدیدد بده کتابهدای آن افدزوده       0122و هر ساله  مجمه را در خود جای داده است 9222حدود کتاب و 

( جستجوی سریع و 2( فهرست موروعی، 1به سه طریق امکانپذیر است: شود. جستجو در تارنمای این پایگاه می

 اول تارنمای این پایگاه نشان داده شده است. ، صفحه4-2. در شکل [1] ( جستجوی پیشرفته9

 

http://www.springerlink.com/


 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( عمومیکارگاه 

 زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان()بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی مدرس: حمید خوشدست 
21 

 

 

 Springerارنمای پایگاه تصویر صفحه نخست ت -4-2شکل 

 

الف( جستجو بر اساس فهرست موروعی: برای انتخاب موروع جستجو، باید از فهرست سمت چپ صفحه اول تارنما کده  

مشخص شده است، زمینه تخصصی مورد نظدر را انتخداب و سدپس در محتدوای آن،      Browse by disciplineبا عنوان 

 جستجو نمود.

 سریع، باید از کادر باتی صفحه و به ترتیق زیر استفاده نمود: جستجوی سریع: برای جستجویب( 

 وارد کردن عبارا  کمیدی مورد نظر -1 
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، در سمت چپ صدفحه  ScienceDirect: در این پایگاه نیز همانند پایگاه انتخاب نشان جستجو و دریافت نتایج -2 

 شود.اط عا  نتایج یافت شده نشان داده می

 

 
 

یشرفته: برای استفاده از موتورجستجوی پیشرفته، باید بر روی نشدان چرخدندده در سدمت راسدت نشدان      ج( جستجوی پ

 جستجو در صفحه اول تارنما کمیک کرد. 
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 ، وارد صفحه جستجوی پیشرفته شد و به صور  زیر عمل کرد:Advanced searchسپس، با انتخاب گزینه 

 

 
 

 مورد نظر کمما  کمیدی در کادرهای وارد کردن -1 
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 و دریافت نتایج Searchانتخاب نشان  -2 

 

 
 

 John Wiley & Sons:  این پایگاه متعمق به ناشر معرونJohn Wiley & Sons      ایدات  متحدده آمریکدا و بده

متخصصدین چداپ کتابهدای    از پیشگامان و ( 1124)از سال  ساله 222 است. این ناشر www.wiley.comآدرس 

وبدل  جدایزه ن  412. از دیگر افتخارا  این ناشر بزرگ، دریافدت بدیش از   ( استhandbookمرجع )دانشگاهی و 

http://www.wiley.com/
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 Microsoft؛ این افتخارا ، زمینه همکاری نزدیک مؤسسا  بزرگی همچدون  توسط نویسندگان همکار آن است

. کندد مجمده را منتشدر مدی    1122همکار، بیش از  را فراهک نموده است. این ناشر با همراهی مؤسسا  IEEEو 

John Wiley & Sons  عنوان کتداب را منتشدر    14222مجمه و بیش از  1122میمیون مقاله از  4تا کنون، بیش از

است: جستجوی موروعی در سمت چپ و جستجوی  Springerجستجو در این پایگاه مشابه با  .[0] نموده است

 تارنمای این پایگاه نشان داده شده است. صفحه اول، 1-2در شکل ه. سریع در سمت راست باتی صفح

 

 

 John Wiley & Sonsتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -1-2شکل 

 

 Taylor & Francis:  این پایگاه متعمق به انتشارا Taylor & Francis  و به آدرس ( 1112)تأسیس انگمستان

www.taylorandfrancis.com  .شود را شامل می نشریه 1222عنوان کتاب و  22222این پایگاه بیش از است

توان . برای جستجو در این پایگاه میشودآن ارافه میفهرست عنوان کتاب جدید به  1122که هر ساله بیش از 

( جستجو در صدفحه اختصاصدی   2تارنمای ناشر، ( جستجوی سریع در صفحه اصمی 1از طر  مختمف اقدام نمود: 

اول تارنمای این پایگاه نشان داده شدده   ، صفحه0-2در شکل . [1] اختصاصی کتابها( جستجو در صفحه 9مج   و 

 است.

 

http://www.taylorandfrancis.com/
http://www.taylorandfrancis.com/
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 Taylor & Francisتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -0-2شکل 

 
در منوی باتی صفحه، وارد صدفحه   Journalsاید با انتخاب گزینه به عنوان مثال، برای جستجو در مج   این ناشر، ابتدا ب

شدد و بده    مجد    وارد صفحه جستجوی ، Search & Browse Journalsاختصاصی مج   شد؛ سپس با انتخاب گزینه 

 ترتیق زیر عمل کرد:
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 انتخاب نوع جستجو: موروعی، سریع و پیشرفته -1

 

 
 

تدوان بده   مدی  در سمت راسدت صدفحه   Advanced and citation searchینه انتخاب گزبا به عنوان مثال،  -2

شود، ساختار کمی این موتدور جسدتجو، همانندد پایگداه     صفحه جستجوی پیشرفته در مج   وارد شد. چناانچه مشاهده می

Sciencedirect  است)مانند امکان جستجو در شماره و صفحا  مج  ( با اندکی امکانا  بیشتر:  
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 وارد کردن اط عا  مورد نظر -9

 

 
 

  و دریافت نتایج Searchانتخاب نشان  -4
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 FreePatents:  توسط شدرکت   2224این پایگاه در سالSumoBrain Solutions     .در آمریکدا تأسدیس شدد

اط عا  صدها هزار اختراع ثبت شده در این پایگاه . است www.freepatentsonline.comتارنمای این پایگاه 

( را به صور  رایگان در اختیار عموم قرار داده WIPOآمریکا، اروپا، ژاپن و سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی )

ها هزار گیگابایت تصاویر این اختراعا  به صور  کامل و به همراه جزئیا  در این پایگاه قابل همچنین، دهاست. 

اول آن تعبیه شده، امکانپدذیر  جستجو در این پایگاه با استفاده از موتور جستجویی که در صفحه ترسی است. دس

 دهد.تارنمای این پایگاه را نشان می ، صفحه اول1-2شکل  [.1] است

 

 

 FreePatentsتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -1-2شکل 

 

 ق زیر عمل کرد:برای جستجو و دریافت اختراعا  باید به ترتی

 و ورود به صفحه جستجو در نوار ابزار باتی صفحه SEARCHانتخاب گزینه  -1 

 فررهای جستجووارد کردن عبار  یا عبارا  مورد نظر در کادر ورود اط عا  و تنظیک پیش -2 

 

http://www.freepatentsonline.com/
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 و ورود به صفحه اختراعا  یافت شده Searchانتخاب نشان  -9 

 

 
 

 نظر و ورود به صفحه اط عا  مربوطه انتخاب اختراع مورد -4 
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 اختراع )در صور  نیاز( pdfدریافت نسخه  -1 

 

 
 

 Islamic World Science Citation Database: م جهدان  وعمد  ینادتاین پایگاه که در ایران به نام پایگاه اس

در آذربایجدان   اسد می کنفدرانس  بده پیشدنهاد ایدران در چهدارمین      2221شود، در سال ( شناخته میISCاس م )

تنهدا مج تدی کده در    مدیریت این پایگاه در حال حاردر در اختیدار ایدران )در شدهر شدیراز( اسدت.       تأسیس شد. 
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پیوست  Scopusبه پایگاه معتبر  2223دهد. این پایگاه در سال شوند را پوشش میکشورهای اس می منتشر می

عندوان مقالده از مجد       09222، بدیش از  www.isc.gov.irس این پایگاه بده آدر تا بر اعتبار آن افزوده شود. 

که از نظر عممی مورد تأییدد وزار    منتشر شده توسط کشورهای اس می به سه زبان فارسی، عربی و انگمیسی،

 تحدت پوشدش قدرار    باشدند را  ایران میو وزار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عموم، تحقیقا  و فناوری 

. جستجو در این پایگاه با اسدتفاده از  بسیاری از این مقات  به صور  رایگان امکانپذیر استدهد. دسترسی به می

تارنمای ایدن پایگداه نشدان داده شدده      ، صفحه اول1-2. در شکل [3] گیردیک موتور جستجوی آسان صور  می

 است.

 

 

 ISCنمای پایگاه تصویر صفحه نخست تار -1-2شکل 

 

 برای جستجوی مجمه مورد نظر، باید به ترتیق زیر عمل کرد:

 ISC Master Journal Listصفحه جستجو با انتخاب گزینه  هورود ب -1 

 

http://www.isc.gov.ir/
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 Keywordوارد کردن عبار  کمیدی مورد نظر )فارسی، انگمیسی و یا عربی( در کادر  -2 
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 فحه نتایج جستجوو ورود به ص Searchانتخاب نشان  -9 

 

 

 
 

باشدند، چنانچده بدا وارد نمدودن کممدا  کمیددی مدورد نظدر در         های اط عداتی مدی  موارد فو  تنها بخشی از پایگاه

بدرای  بده عندوان مثدال،    توان به هزاران منبع دیگر دست یافت. می Yahooو  Googleموتورهای جستجوگر جامعی مانند 

 Searchر جستجو، عبار  یا عبارا  مورد نظدر را وارد نمدود و سدپس، بدر نشدان      در کاد، باید ابتدا Googleدر جستجو 

 قرار داد.  "..."جستجوی کامل یک عبار ، باید آن را در داخل برای توجه داشته باشید که کمیک کرد. 
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 www.wikipedia.orgبده آدرس   Wikipedia آزاد و رایگان المعارن هیکی دیگر از منابع عممی بسیار مفید، دایر

در بر گیرنده بیش  Wikipediaتأسیس شد.  Wikimedia Foundationتوسط شرکت  2221این پایگاه در سال است؛ 

این پایگاه، اگر چه اعتبار رسمی ندارد، اما به عنوان یک راهنمدای  زبان مختمف است.  211میمیون مقاله گزارشی به  1/4از 

. صدفحه اول  [12] یگاه با استفاده از یک موتور جسدتجوی سدریع امکانپدذیر اسدت    . جستجو در این پاسریع بسیار مفید است

 شده است. نشان داده 3-2تارنمای این پایگاه در شکل 
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 Wikipediaتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -3-2شکل 

 

برای جستجو در این دایره المعارن، پس از انتخاب زبان مورد نظر از صفحه اول تارنما، باید در کادر جسدتجو عبدار  )یدا    

 کمیک کرد. جستجو عبارا ( مورد نظر را وارد و سپس بر نشان

 

 



 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( عمومیکارگاه 

 زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان()بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی مدرس: حمید خوشدست 
11 

 

 

 
 

 :[12] دنماینتوانند به آدرس زیر مراجعه های عممی معتبر میپایگاهکمیه ع قمندان برای اط ع از 

http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_databases_and_search_engines 
امکدان و  هدای مختمدف مراجعده نمدود و در صدور       توان بده تارنمدای دانشدگاه   ها مینامههمچنین، برای دستیابی به پایان

 نیدز حداوی صددها     scholar.lib.vt.eduبده آدرس   Scholarپایگداه اط عداتی   دسترسی داشتن، آنهدا را دریافدت کدرد؛    

 دهاست که امکان جستجو به روشهای مختمف را فراهک کرها کمیه رشتهاز نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پایان

تدوان بده   المممدی مدی  و برنامه زمانبنددی نشسدتهای بدین   مهندسی معدن اط ع از آخرین اخبار در زمینه  جهت. [11] است

نظددور کسددق بدده م. [12،19] کددرد مراجعدده www.conference-service.comو  www.min-eng.comتارنماهددای 

و  www.isiknowledge.comتدددوان از تارنماهدددای   اط عدددا  کیفدددی و کمدددی از مجددد   معتبدددر نیدددز مدددی       

www.scimagojr.com .پایگاه  استفاده نمودISI Web of Knowledge عمق به مؤسسه متThomson Reuters   ایات

 هدزار کنفدرانس    112میمیدون اختدراع و    29 ،المممدی مجمده معتبدر بدین    29222متحده آمریکا است که اط عدا  بدیش از   

و متعمدق بده انتشدارا      Scopusنیز زیرمجموعه پایگاه جامع  SCImago. پایگاه [14] داده استالمممی را در خود جای بین

Elsevier [11] تاس. 

 نیز عبارتند از: onlineهای عممی فارسی مهمترین پایگاه

 IranDoc:      هدزار عندوان    042این پایگاه متعمق به پژوهشگاه عموم و فناوری اط عا  ایدران اسدت کده بدیش از 

نامه، طرحهای پژوهشی، مقات  منتشر شده در همایشها و نشدریا  داخمدی و گزارشدهای تولیدد شدده در      پایان

امکانپذیر  www.irandoc.ac.irکشور را در خود جای داده است. دسترسی به این پایگاه از طریق تارنامه داخل 

است که پیش از استفاده از آن، باید در به یک موتور جستجوگر پیشرفته نیز مجهز شده است. بع وه، این پایگاه 

 دهد.تارنمای این پایگاه را نشان می ، صفحه اول12-2. شکل [10] دنام نموپایگاه، ثبت

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_databases_and_search_engines
http://scholar.lib.vt.edu/
http://www.min-eng.com/
http://www.conference-service.com/
http://www.isiknowledge.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.irandoc.ac.ir/
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 IranDocتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -12-2شکل 

 

 های ثبت شده در این پایگاه باید به ترتیق زیر عمل کرد:نامهبرای جستجوی مطالق مورد نظر در پایان

شود کده  نوهای باتی صفحه؛ در این حالت صفحه کوچکی باز میدر نوار م "های اط عاتیپایگاه"انتخاب منوی  -1 

 انتخاب شود. "های اط عاتیجستجو در پایگاه"باید گزینه 
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نام در سامانه، باید نام کاربری و کممه عبور دریافتی را بدرای ادامده جسدتجو وارد نمدود. توجده      پس از ثبت -2 

هایی دانشگاه IPور  تمام متن، تنها برای کاربرانی ممکن است که از طریق ها به صنامهداشته باشید که دسترسی به پایان

 که عضو این سامانه هستند امکاپذیر است.

 

 
 

ای(، توان با استفاده از یکی از روشهای جستجو )سریع، پیشرفته و یدا حرفده  پس از ورود به صفحه سامانه، می -9 

عنوان مثال، در صفحه جستجوی پیشدرفته پدس از وارد کدردن عبدار  )یدا       نامه)های( مورد نظر را جستجو نمود. بهپایان

 کمیک کرد. "جستجو"فررهای جستجو، باید بر نشان عبارا ( مورد نظر و تنظیک پیش
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های( مدورد نظدر، بایدد از طریدق کتابخانده دانشدگاه جهدت        نامه)پس از ورود به صفحه نتایج و انتخاب پایان -4 

 نمود. سفارش آنها اقدام

 

 
 

 SID : مرکز اط عا  عممی یاSID (Scientific Information Database متعمق به جهاد دانشگاهی ) به آدرس

www.sid.ir  عممی تخصصدی  همجم 10122حدود  مقاله چاپ شده درعنوان هزار  232است که حاوی بیش از 

باشدند کده بطدور رایگدان قابدل      ( مدی full paperمقاله در این پایگاه تمام متن ) هزار 11کشور است؛ در حدود 

دهدد کده انتخداب    و عممی پژوهشی در اختیار کداربر قدرار مدی    ISIاین پایگاه، لیستی از نشریا  استفاده هستند. 

شدرفته نیدز   کند؛ هر چند که جستجو در این پایگاه توسط یک موتور جستجوگر پیموروع را برای وی تسهیل می

 ، صفحه اول تارنمای این پایگاه نشان داده شده است.11-2. در شکل [11] امکانپذیر است

 

http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/


 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( عمومیکارگاه 

 زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان()بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی مدرس: حمید خوشدست 
11 

 

 

 SIDتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -11-2شکل 

 

 باید به ترتیق زیر عمل کرد:برای جستجو در این پایگاه، 

بده  بدرای ورود   "جسدتجو "خاب نشان انت ،پسسو در کادر جستجو عبار  )یا عبارا ( مورد نظر وارد کردن  -1

 صفحه نتایج 
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 "Download PDF"مقاله مورد نظر با کمیک کردن بر روی نشان  pdfدریافت فایل  -2 

 

 
 

 CIVILICA:  این پایگاه متعمق به انتشارا  بوم سازه و به آدرسwww.civilica.com .در بدر  این پایگداه   است

است که از مجمه  01و بیش از کنفرانس داخمی و خارجی  1122بیش از هزار عنوان مقاله از  922حدود گیرنده 

. جسدتجو در محتویدا  ایدن پایگداه از     است مقاله به صور  تمام متن قابل دستیابیهزار  212بیش از این تعداد 

توان پس از عضویت ه و مقات  مورد نظر را میپیشرفته امکانپذیر بودسریع و نیز، طریق یک موتور جستجوگر 

توان از برنامه زمانبندی همایشهای پیش روی در کشور بع وه، میدر پایگاه، با پرداخت هزینه اندکی تهیه نمود. 

هدا و تحقیقدا  دانشدجویی بده آدرس     هدای ایدن پایگداه باندک پدروژه     یکی از زیرمجموعه نیز کسق اط ع نمود.

www.pejohesh.com   ،ایدن ناشدر بده تدازگی اقددام بده تأسدیس یدک پایگداه جدیدد بدا عندوان             است. بعد وه

LIBRARYA  ناشر است. ایدن پایگداه از طریدق تارنمدای      2222نموده که حاوی کتق منتشر شده توسط بیش از

www.librarya.com  صفحه اول تارنمدای پایگداه   . [11] استدستیابی قابلCIVILICA   نشدان   12-2در شدکل

 داده شده است.

 

http://www.civilica.com/
http://www.pejohesh.com/
http://www.pejohesh.com/
http://www.librarya.com/
http://www.librarya.com/


 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( عمومیکارگاه 

 زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان()بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی مدرس: حمید خوشدست 
11 

 

 

 CIVILICAتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -12-2شکل 

 

بدرای جسدتجوی سدریع، بدا وارد     توان از دو موتور سریع و پیشرفته استفاده نمود. می CIVILICAبرای جستجو در 

میدی مورد نظر در کادر جستجوی سریع در سمت راست صفحه اصدمی تارنمدا، انتخداب ندوع اط عدا  از      کردن کمما  ک

توجه به ایدن نکتده ردروری اسدت کده       به صفحه نتایج وارد شد. "جستجو"زبانه پایین کادر جستجو و سپس، انتخاب نشان 

بندابراین، جسدتجوی ندام نویسدنده در ایدن       دهدد. جستجوی سریع، تنها عنوان، چکیده مقاله و کمما  کمیدی را پوشش می

 ای نخواهد داشت.قسمت، نتیجه
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 ، باید به ترتیق زیر عمل نمود:CIVILICAبرای جستجوی پیشرفته در 

 جستجوی پیشرفتهصفحه و ورود به  در پایین کادر جستجوی سریع "جستجوی پیشرفته"کمیک بر عبار   -1

 



 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( عمومیکارگاه 

 زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان()بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی مدرس: حمید خوشدست 
11 

 

 
 

 در کادرهای مربوطهوارد کردن اط عا  مورد نظر  -2

 

 
 

 و ورود به صفحه نتایج "جستجو"انتخاب نشان  -9
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 های علوم زمینپایگاه داده (NGDIR):  شناسی کشور تأسیس به همت سازمان زمین 1912این پایگاه در سال

یدن  اشد و تا کنون منبع بسیار کامل و جامعی از اط عا  عموم زمین و معدن کشدور را گدرد هدک آورده اسدت.     

پایگاه، معتبرترین مرجعه اط عا  معدنی کشور است. دسترسی به منابع این پایگاه رایگان بوده و از طریق چهدار  

همچندین، در صدفحه نخسدت تارنمدای ایدن       سرفصل موروع، مقیاس، ناحیه و موتور جستجوگر امکانپذیر است.

بندی شده در اختیار کداربر قدرار داده   ، انواع بانکهای اط عاتی به صور  طبقهwww.ngdir.irبه آدرس  پایگاه

نخسدت تارنمدای ایدن     ، صدفحه 19-2. شکل [13] برای وی فراهک شودشده است تا امکان انتخاب سریع مطالق 

 دهد.پایگاه را نشان می

 

http://www.ngdir.ir/
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 NGDIRتصویر صفحه نخست تارنمای پایگاه  -19-2شکل 

 

برای جستجو در این پایگاه روشهای متنوعی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، برای جستجو ، 19-2توجه به شکل با 

 به ترتیق زیر عمل کرد: تواندر بانک فرآوری می

 و ورود به صفحه مربوطه از فهرست بانکهای اط عاتی "بانک اط عا  فرآوری مواد معدنی"انتخاب  -1 
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 "بیاب"، انتخاب استان و نوع کارخانه، و کمیک بر نشان وارد نمودن نام کانی -2 

 

 
 

 ورود به صفحه نتایج و انتخاب نتیجه مورد نظر -9 
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 توان با مراجعده بده   برای اط ع از اختراعا  ثبت شده در ایران، می های اختراعات ثبت شده در ایران:پایگاه

، صدفحه اول  14-2در شدکل  . [22] کدرد مراجعده  ، ip.ssaa.irتارنمای اداره کل مالکیت صنعتی کشور به آدرس 

 تارنمای این پایگاه نشان داده شده است.

 

 

 صفحه اول تارنمای اداره کل مالکیت صنعتی کشور -14-2شکل 

 

 برای جستجوی اختراعا  در این پایگاه، باید به ترتیق زیر عمل کرد:

 در فهرست سمت چپ "جستجو در بانک مالکیت صنعتی"د به سامانه جستجو با انتخاب نشان ورو -1 

 

http://ip.ssaa.ir/nop1.aspx
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و وارد کردن اط عا  مورد نظر در کادرهدای   ورود به صفحه جستجوی اختراعا  ،"اختراع"کمیک بر گزینه  -2 

 مربوطه

 

 
 

سری اط عا  نمدایش   4هر نتیجه با شود، : چنانچه مشاهده میانتخاب نشان جستجو و ورود به صفحه نتایج -9 

 شود: شماره اظهارنامه، شماره ثبت اختراع، نام مالک )یا مالکین( و تاریخ ثبت اظهارنامه.داده می
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. در ایدن  اط عا  هر اختراع، باید بر روی آن کمیک کرد تا وارد صدفحه مربدوب بده آن شدد    برای مشاهده  -4 

 ن اط عا  کمی اختراع را مشاهده نمود.توااب منوی رمایک، میخصفحه، با انت

 

 
 

تدوان برخدی اط عدا  مربدوب بده      مدی به عنوان مثال، با انتخاب گزینه شرح و توصیف )برای دانمود فایل این کمیک کنید(، 

 تراع را مشاهده کرد.خا
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بده   ،CIVILCA پایگداه تدوان عد وه بدر    جهت اط ع از اخبار همایشهای برگزار شده و یا در شرن برگزاری نیدز مدی  

نیز مراجعه نمود. با عضویت در این تارنماها و تعیین گروه)های( تخصصی، از اخبار  www.iranconferences.irتارنمای 

 .[21] کسق کردهمایشها اط ع 
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  offlineهای اطالعاتی پایگاه -2-1

هدای زیدر   توان بده گدروه  ها را مید. کتابخانهشونها و لوحهای فشرده میشامل کتابخانه offlineهای اط عاتی پایگاه

 تقسیک نمود:

 ها در سطح شهرها پراکنده بوده و شامل منابعی هستند که کاربری عمومی داشته و کمتر عمومی: این کتابخانه

ندام و  هدا بدرای عمدوم آزاد بدوده و بدا ثبدت      استفاده از این کتابخانده اص تمرکز دارند. تخصصی خ بر رشته و یا

 وجه مناسبی قابل استفاده هستند. پرداخت

 هدا( تأسدیس   هدا و دانشدکده  شود که در مراکز عممدی )دانشدگاه  هایی را شامل میدانشگاهی: این گروه، کتابخانه 

ها متناسق با سهک هر رشته، در برگیرنده منابع مرتبط با آن رشته و تخصصهای زیرگروه اند. این کتابخانهشده

 شوند.آن دانشگاه یا دانشکده می

 تخصصی: این کتابخانه( ها با حمایت مالی بخشdepartment  رشته یا تخصص مربوطه و متناسق با بودجده و )

ها به صور  کام   تخصصی گدردآوری  منابع موجود در این کتابخانه. اندشدهاندازی فضای در دسترس آن راه

ی مختمف )اعک از دولتدی و خصوصدی( نیدز در    های موجود در سازمانهاشوند. تزم به ذکر است که کتابخانهمی

 گیرند.این گروه جای می

بده  دانشگاه و بخش مربوطه است.  هایکتابخانه دانشجویان مهندسی معدن،برای  ایکتابخانه هایبنابراین، مهمترین پایگاه

هدای کشدور بده آدرس    انی کتابخانده رسپایگاه اط ع توان با استفاده از تارنمایها، میمنظور اط ع از محتوای این کتابخانه

www.lib.irاین پایگاه حداوی حددود    های کشور اط ع کسق نمود.، از وجود و یا عدم وجود کتاب مورد نظر در کتابخانه

. جسدتجو در ایدن پایگداه از طریدق یدک      ر اسدت کتابخانه عمومی و دانشگاهی کشو 492میمیون عنوان کتاب در بیش از  11

 موتور جستجوگر پیشرفته ولی بسیار ساده است که امکان جستجو بدر اسداس ندوع کتابخانده و اط عدا  کتداب را فدراهک        

 تارنمای این پایگاه نشان داده شده است. ، صفحه نخست11-2. در شکل [22] کندمی

 

 

 های کشوررسانی کتابخانهه اط عتصویر صفحه نخست تارنمای پایگا -11-2شکل 

http://www.lib.ir/LibView/default.aspx
http://www.lib.ir/LibView/default.aspx
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 برای جستجوی کتاب مورد نظر، باید به ترتیق زیر اقدام کرد:

انتخاب نوع کتابخانه )به عنوان مثال، دانشگاهی(، انتخاب محل جستجوی کممه کمیدی )به عنوان مثال، عندوان(   -1 

 و وارد کردن کممه )یا کمما  کمیدی(

 

 
 

نوع اط عا  است:  1، هر نتیجه شامل شود: چنانچه مشاهده مید به صفحه نتایجانتخاب نشان جستجو و ورو -2 

 عنوان کتاب، نام پدیدآورنده، موروع کتاب، رده )کد کتاب در کتابخانه مربوب( و نام کتابخانه.
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 برای کسق اط عا  بیشتر در مورد هر کتاب یافت شده، باید بر روی عنوان کتاب کمیک کرد -9

 

 
 

 برای سفارش )امانت گرفتن( کتاب، باید از طریق دانشگاه و یا مکاتبه با کتابخانه مربوطه اقدام کرد. -4 
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هدای عمدومی   تارنمدای نهداد کتابخانده   توان به های عمومی سراسر دنیا، میهمچنین، برای اط ع از تارنمای کتابخانه

 .[29] نمودمراجعه  www.iranpl.irکشور به آدرس 

 www.nashreiran.irتوان بده تارنمدای مرجدع ناشدران ایدران بده آدرس       برای کسق اط ع از ناشران کشور می

فهرست الفبایی و یا بر اساس نام و شهر، جستجو نمود. سپس، با ورود بده تارنمدای آن   ام ناشر را با استفاده از مراجعه و ن

تدوان بده تارنمدای    کتابهای منتشر شده در داخل کشور می برای تهیه. [24] ناشر، اط عا  کتاب مورد نظر را جستجو کرد

بدا اسدتفاده از فهرسدت الفبدایی و یدا      مراجعده و   www.adinehbook.comپایگاه جامع اط عا  کتاب ایدران بده آدرس   

 10-2صفحه اول تارنمدای ایدن پایگداه در شدکل     . [21] خرید دادجستجوی پیشرفته، کتاب مورد نظر را جستجو و سفارش 

  نشان داده شده است.

 

 

 یگاه جامع اط عا  کتاب ایرانتصویر صفحه نخست تارنمای پا -10-2شکل 

 

شود، در صفحه نخست تارنما اط عا  کتابهای جدید و یا پرفدروش و همچندین   مشاهده می 10-2چنانچه در شکل 

( نمایش داده شده است. برای جستجو در این پایگاه باید به ترتیق زیدر  فهرست موروعی کتابها )در سمت راست صفحه

 عمل کرد:

 در باتی صفحه اول تارنما  "ستجوی پیشرفتهج"کمیک بر گزینه  -1

 

http://www.iranpl.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3972e562-c57e-4558-8a2f-a2834c0c6844
http://www.nashreiran.ir/publishers/
http://www.adinehbook.com/
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 وارد کردن اط عا  کتاب مورد نظر در کادرهای مربوطه -2

 

 
 

اط عا  هر کتاب شامل عنوان، نام شود، ج: چنانچه مشاهده میو ورود به صفحه نتای "جستجو"انتخاب نشان  -9

 شده است.  نویسنده، ناشر و سال نشر، قیمت و نحوه خرید آن نمایش داده
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برای سفارش هر کتاب، باید بر روی عنوان آن کمیک کرد تا در سبد سفارش )سمت چپ صفحه( ثبت شود.  -4 

 پس از تکمیل سفارشها، با پرداخت اینترنتی خرید نهایی خواهد شد.
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 سومفصل 

 نامهآیین نگارش پایان
 
 

 مقدمه -6-1

گزارشی است جامع از تحقیق انجام شده توسط دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی.  ینامه یا تز پایان تحصیلپایان

 چند این گیرند، هرنظر می در های دانشجویان خودنامهپیشنهادی متفاوتی را برای پایان های مختلف ساختاردانشگاه

نامه در چهار یا پنج فصل در اصول. آنچه بیشتر متداول است، طراحی پایان گردد تا اختالفها بیشتر به سالیق بر میاوتتف

در  .)ها(کرد: صفحات مقدماتی، متن اصلی و پیوست نامه را باید در قالب سه بخش اصلی تدوینبه طور کلی، پایان است.

 شود.ها به همراه برخی نکات کلیدی در نگارش آن ارائه میثر دانشگاهنامه در اکاین فصل، ساختار متداول پایان

 

 صفحات مقدماتی -6-2

گذاری و در صفحات مجزا به شرح زیر شماره "حروف الفبا"صفحات مقدماتی مشتمل بر اجزای زیر هستند که با 

 د:نشومیتدوین 

گیرد، هر چند که معموالً برای احترام به ه خود میاین صفحه شماره )الف( را ب :صفحه آغازین با نام پروردگارالف( 

 شود.نام پروردگار، شماره این صفحه نشان داده نمی

آرم دانشگاه، نام دانشگاه، نام دانشکده، نام بخش، مقطع  شامل نامه(:صفحه عنوان )تصویر کامل روی جلد پایان (ب

و  شاور صنعتیاستاد)ان( راهنما، نام استاد)ان( مشاور، نام م نامنام نویسنده، نامه، عنوان پایان رشته تحصیلی، تحصیلی،

 در نگارش این صفحه، باید به نکات زیر توجه داشت: تاریخ فراغت از تحصیل )ماه یا فصل و سال(.

 شود که طول عنوان مقاله بیشتر از دو خط نشود.عنوان مقاله باید کوتاه ولی جامع باشد. پیشنهاد می 

  دکتر "، بنویسید "جناب آقای دکتر فالنی"را ساده و مستقیم بنویسید؛ به عنوان مثال ننویسید نام استاد راهنما

 ."فالن فالنی

گیرد. این گذاری حرف )ج( را به خود میهمان طور که از نام آن مشخص است، این صفحه در شماره :فرم )ج(ج( 

گیرد. این فرم ه دوره کارشناسی مورد استفاده قرار نمینامنامه تحصیالت تکمیلی است و در پایانصفحه مربوط به پایان

 در بر گیرنده اطالعات جلسه دفاع دانشجو مانند نام استادان راهنما و مشاور، داوران و نماینده تحصیالت تکمیلی است.

د در این شوبه عزیزانش تقدیم کند. پیشنهاد میتألیف خود را  دتواندر این صفحه، دانشجو می به:تقدیم  صفحه (د

 های بسیار درشت و نامتعارف اجتناب شود. صفحه از آوردن انبوه عبارات احساسی و با استفاده از فونت

اند، در این صفحه از کلیه کسانی که در مسیر به سرانجام رسیدن پژوهش مؤثر بوده هـ( صفحه قدردانی و تشکر:

 شود:شود. پیشنهاد میقدردانی می

 اوران و سایر افراد قدردانی شود.به ترتیب از اساتید، د 
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  سپاس"و  "تشکر"و برای سایر افراد از ترکیبات عباراتی نظیر  "قدردانی"برای اساتید از ترکیبات عبارت" 

  استفاده شود.

 های متن قدردانی و تشکر باید به صورت سوم شخص مفرد باشد: از جناب آقای دکتر فالنی به دلیل راهنمایی

 شود.ی میارزشمندشان قدردان

 خوابگاهی در وهله اول جنبه ای و همخانهبپرهیزید. ذکر انبوهی از اسامی دوستان هم شبازی در این بخاز رفیق

 تمسخر دارد. پس برای زحمات خود ارزش قائل شوید.

مه ناپایانای از مطالب خالصه( را به )پاراگراف( حداکثر در دو بندیا و  کلمه 052-052یك صفحه )حداکثر  چکیده:( و

البته تعداد صفحات برای رساله  گیری نهایی اختصاص دهید.شامل بیان مسئله، هدف از اجرا، روش انجام، نتایج و نتیجه

 در نگارش چکیده، توجه به نکات زیر بسیار مفید است: دکتری ممکن است به یك و نیم صفحه نیز برسد.

 نامه است.چکیده آخرین قسمت در نگارش پایان 

 ه باید به زمان گذشته نوشته شود زیرا در واقع به کاری که توسط دانشجو انجام شده ارجاع داده شده یدکچ

 است.

 .برای نگاشتن چکیده از جمالت کوتاه استفاده کنید 

 .در چکیده از استفاده از مخففها و یا ارجاع دادن خودداری کنید 

 ن گونه که هستند بیان کنید.در نگارش چکیده، بزرگنمایی نکنید و واقعیتهای کار را آ 

  عبارتی که بیانگر سرنخهای پژوهش  7الی  4در پایان متن چکیده، با یك خط فاصله، کلمات کلیدی شامل 

 شوند.شود. این عبارات با عالمت ویرگول از یکدیگر جدا میشوند ارائه میمی

فهرست پیوستها )در صورت  ست.شامل فهرست رئوس مطالبی است که در متن اصلی آمده ا فهرست مطالب: ز(

 شود. وجود( )شامل شماره و عنوان پیوستها( در این قسمت ارائه می

نامه تحصیالت شامل شماره و عنوان تصاویر و نمودارها؛ این فهرست در پایان فهرست تصاویر با نمودارها: ح(

 شود.تکمیلی ارائه می

 شود.نامه تحصیالت تکمیلی ارائه میفهرست در پایانشامل شماره و عنوان جدولها؛ این فهرست جداول:  ط(
 

 و پیوستها متن اصلی -6-6

عددی صفحات گذاری گردد. توجه داشته باشید که شمارهمعموالً در فصول زیر تنظیم می نامهمتن اصلی پایان

 شود.نامه از این قسمت شروع میپایان

 اهداف و فرضیات است:شامل دو بخش بیان مسأله،  : مبانی نظری:1الف( فصل 

 :ای مستدل تعریف نموده، دالیل  در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطالعات زمینه بیان مسأله

 انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید.

 :ذکر شده  نامه()پیشنهادنامه پایان زالاهداف اصلی و جزیی را به همان ترتیبی که در پروپو اهداف و فرضیات

 ه دهید.ئتدوین نمایید و در مطالعات تحلیلی، فرضیات مورد آزمون را ارا

 به نکات زیر توجه کنید: در نگارش فصل اول

 است. این عبارات به چند دلیل پیشنهاد  "کلیات"و یا  "مقدمه"ها، عنوان فصل اول عباراتی نظیر در برخی دانشگاه

مبهم خواهد بود.  "مقدمه"شود و بنابراین، عبارت : اول اینکه هر فصل با یك مقدمه شروع میشوندنمی

نیز شایسته نیست. بنابراین،  "کلیات"همچنین، محتوای فصل اول چیزی فراتر از مفاهیم کلی است لذا عبارت 

 رسد.بهترین گزینه به نظر می "مبانی نظری"عنوان 

  سوم شخص نوشته شود.فصل اول باید به زبان حال و 
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 گویی و به عبارتی، از هر دری سخن گفتن یافته تنظیم کنید. از پراکندهمطالب فصل اول را به نحوی سازمان

 بپرهیزید. به خواننده اجازه دهید به راحتی چارچوب محتوای پژوهش شما را درک کند.

 شود:یل میاین فصل از دو بخش کلیدی تشک :تحقیقات گذشتهمروری بر  :2فصل ب(  

  ای از مطالعات انجام شده نامه؛ نتایج خالصهتحقیقات انجام شده در زمینه محتوای تحقیقاتی پایانو ارائه مرور

، کامل و یق و اهداف مورد نظر به طور دقیققبلی بر گرفته از منابع اطالعاتی را با توجه به مسأله مورد تحق

 روشن با ذکر منابع بنویسید.

  های پژوهش ارائه شده در نتایج ارائه شده در تحقیقات گذشته و نمایان کردن اهداف و برتریبررسی و تحلیل

نواقص و کمی و کاستی مطالعات گذشته، به خواننده بگویید که  "محترمانه و غیرتحقیرآمیز" نامه؛ با ذکرپایان

 نامه را بخواند چه چیزهای جدیدی را خواهد آموخت.اگر این پایان

 صل دوم به نکات زیر توجه کنید:در نگارش ف

  شود. به عبارت یلها به زبان حال نوشته میتحلفاز اول این فصل )یعنی مرور تحقیقات گذشته( به زبان گذشته و

 دیگر، زبان این فصل به صورت رفت و برگشتی بین حال و گذشته است.

 های ل انجام تحقیق و جزئیات یافتههر تحقیقی که در گذشته انجام شده است را با نام محققین مربوطه و سا

نشان  0204در سال  Atkinsو  Johnson"آنها )اما خالصه( و با ارجاع انفرادی مشخص کنید؛ به عنوان مثال: 

 "[.07باشد ]دادند که ... می

 ه نمایید:ئطور مفصل اراه در این فصل موارد زیر را ب :روش تحقیق :6فصل ج(  

  گیری(اس اندازه)تعریف علمی و مقی متغیرها 

  نوع مطالعه 

  و نمونه حجم گیری،نمونه روش حذف، و ورود معیارهای مطالعه، مورد جامعه تعریف) مطالعه مورد جمعیت 

 (آن محاسبه شیوه

   مکان و زمان انجام مطالعه( هاآوری دادهروش جمع( 

   روش اجرای طرح 

  هاداده تحلیل و تجزیه روش 

  محدودیتها و مشکالت 

 ات اخالقیمالحظ 

ای ( داشته باشد؛ یعنی هر خوانندهReproducibilityبه طور کلی، فصل روش تحقیق باید قابلیت تکرار )تکرارپذیری، 

 کلیه مراحل انجام تحقیق شما را تکرار کند. در نگارش فصل سوم به نکات زیر توجه کنید:و ابهام، بتواند بدون مشکل 

 ما برای این کار از "شود.؛ به عنوان مثال ننویسید رد نوشته میاین فصل به زمان گذشته و سوم شخص مف

 ."برای انجام این کار از دستگاه فالن استفاده شد"، بنویسید "دستگاه فالن استفاده کردیم

  به طور کامل ذکر کنید، شامل نام شرکت تولیدکننده کنید اطالعات مربوط به تجهیزات مورد استفاده را سعی

 شور سازنده.)برند(، مدل و ک

 کنید، شماره نسخه آن را حتماً ذکر کنید، به عنوان مثال: افزار تخصصی خاصی استفاده میچنانچه از نرم

Minitab v.17.2. 

ه نتایج و مقایسه آنها بر اساس ئنها باید به ارات در این فصل به عنوان داوری بیطرف :ارائه و تحلیل نتایج :6فصل د( 

داری آنها بر حسب امعن سطح و آماری یسه و آزمونهایده بپردازید. الزم است به نتیجه مقااهداف و فرضیات تعیین ش
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نیز باید تعمیم این نتایج و توجیه آنها  گیری نهایی و نحوه باید نتیجه ؛ همچنین،نوع مطالعه و اهداف و فرضیات اشاره شود

 گردد: ه میئسازماندهی و ارا به طور کلی نتایج تحقیق به ترتیب زیر به طور کامل ارائه شوند.

 ه آزمونهای آماری بر حسب نوع مطالعه، اهداف و فرضیاتئانجام و ارا 

  جدول و نمودارنتایج فوق در قالب متن، ارائه 

تواند بر حسب گستردگی موضوع و تعداد متغیرهای مورد بررسی بسیار مفصل یا ها و بحثهای شما میگیرینتیجه

در اینجاست که اطالعات خود را درباره موضوع مورد تحقیق و مهارت خود را در  هر حالمحدود و مختصر باشد. به 

گذارید. در تدوین این مبحث به این نکته کلیدی توجه کنید که تنها عوامل و تعمیم نتایج به نمایش میتأمین ارتباط بین 

ها با سایر مطالعات ت. همچنین، مقایسه یافتهنامه به آنها اشاره شده اسگیرند که در پایاننتایجی مورد بحث قرار می

زمان این فصل به صورت  پذیر است.انجام شده و تعمیم آنها به جامعه هدف با توجه به روش مطالعه و طراحی آن امکان

 کند.رفت و برگشتی بین گذشته و حال تغییر می

پیشنهادها  -0-5گیری و نتیجه -0-5عنوان در این فصل که تنها از دو زیر  گیری و پیشنهادها:: نتیجه6هـ( فصل 

الی  0تشکیل شده است به ترتیب نتایج پژوهش و پیشنهادهای مورد نظر برای توسعه کار به صورت خالصه و در بندهای 

 گیری، گذشته و برای پیشنهادها، حال است.زمان این فصل برای نتیجه شوند.خطی ارائه می 3

در این فصل، مراجع به ترتیب ارجاع شود. نامه آورده میو در انتهای پایان "فصل"این فصل بدون عنوان  مراجع:و( 

 شوند.ذکر مینامه با فرمتی که در ادامه ارائه خواهد شد، در متن پایان

 نامه ممکن نیست به ترتیب اولویت ارائه در این فصل، مطالبی که ارائه آنها در متن اصلی پایانز( پیوست)ها(: 

 شوند عبارتند از:نامه آورده میمواردی که به صورت پیوست در پایانترین متداولشوند. می

  نامه ممکن نیست.به دلیل حجم زیاد، ذکر آنها در متن پایانجداول و اطالعاتی که 

  روشهای محاسباتی و توضیحاتی که از اولویت زیادی برای ارائه در متن اصلی برخوردار نیستند ولی به دلیل

 کاربردی بودن باید برای خواننده توضیح داده شوند. اهمیت و

 اند.نامه استخراج و در همایشها و مجالت منتشر شدهمقاالتی که از اطالعات ارائه شده در متن پایان 

کلمات  شود.معموالً متن چکیده فارسی به صورت معادل ترجمه و در چکیده انگلیسی ذکر می ح( چکیده انگلیسی:

 شوند.لیدی نیز مشابه با نمونه فارسی ارائه میک

 این صفحه دقیقاً مشابه با صفحه عنوان فارسی ولی به زبان انگلیسی است. ط( صفحه عنوان به زبان انگلیسی:

 در مورد صفحات چکیده و عنوان انگلیسی باید به نکات زیر توجه کرد:

  شوند.میگذاری نحرفی، شماره چهبه صورت عددی و  چهاین صفحات 

 نامه را از انتها د یعنی زمانی که خواننده پایاننگیرنامه قرار میاین صفحات به صورت برگشتی در انتهای پایان

کند، ابتدا صفحه عنوان انگلیسی و سپس، چکیده انگلیسی و آنگاه، پشت صفحه آخر پیوستها را مطالعات می

 مشاهده خواهد کرد.

 

 نامهپایان نکات ضروری در نگارش متن -6-6

نامه را به چالش ارزش کیفی پایاننامه باید به نکاتی توجه نمود که عدم دقت در رعایت آنها، در نگارش متن پایان

 خواهد کشید.

 نامه رعایت شوند:این موارد باید در کلیه قسمتهای پایان الف( نکات عمومی:

 گذاری صحیح و ی، استفاده صحیح از کلمات، نشانهسعی کنید در کلیه متن، به نکاتی نگارشی شامل غلطهای امالی

 غیره توجه کافی داشته باشید.
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 انجام شود؛ به عنوان مثال،  "شماره سرفصل -شماره فصل"گذاری سرفصلها در هر فصل باید به صورت شماره

ن، سرفصل دوم از فصل سوم )روش تحقیق( است. بنابرای "آنالیزهای دستگاهی مورد استفاده -0-3"سرفصل 

 غلط است. "آنالیزهای دستگاهی مورد استفاده -0"کمتر نیست، یعنی  رقم 0ها از فصلی شماره سرفصل در هیچ

 0-0-3"و حداکثر  "... -0-0-3"، "... -0-3"د، یعنی نیگذاری نکمرحله شماره 4بیش از  سعی کنید در هر فصل-

 ."الف( ..."بنویسید  "... -0-0-0-0-3"ی به جای . برای زیرعنوانهای اضافی از حروف استفاده کنید، یعن"... -0

 0-شماره فصل"ن سرفصل در هر فصل عبارت است از . بنابراین، اولیشودهر فصل با یك مقدمه شروع می- 

قرار . در مقدمه، همانند چکیده، دیدی کلی از محتوای فصل در اختیار خواننده "مقدمه -0-0"مانند  "مقدمه

 مثال، مقدمه زیر که مربوط به فصل سوم )روش تحقیق( است را مالحظه کنید:شود. به عنوان می داده

 

 مقدمه -6-1

و  P. aeruginosaهای رامنولیپیدی تهیه شده از باکتری پژوهش حاضر به منظور ارزیابی قابلیت کفسازی بیوسورفکتانت

 ز اصلی زیر تشکیل شده است:توانایی آنها در فلوتاسیون مواد معدنی انجام شده است. این پژوهش از دو فا

 :بررسی امکان استخراج باکتری  فاز اولPseudomonas aeruginosa و تولید بیوسورفکتانت از آن 

  :به منظور تسریع در امر تحقیق، بیوسورفکتانت مورد استفاده در آزمایشهای فلوتاسیون از یك سویه فاز دوم

 فعال تهیه شد:

o آنیابی تولید بیوسورفکتانت و مشخصه 

o آزمایشهای فلوتاسیون ماجان 

 در این فصل، روش تحقیق در هر فاز به تفصیل ارائه خواهد شد.

 

 رعایت شوند:مورد شکلها و جداول این موارد باید در  :شکلها و جداول( ب

 ثالً شود. مئه میصورت متن اراه ریاضی با خواننده ارتباط برقرار نمود، نتایج بگاه بتوان با بیان ساده و غیر هر

کند و نیازی به تنظیم بیمار، نیمی سیگاری و نیمی دیگر غیر سیگاری باشند همین اشاره کفایت می 022اگر از 

 . ر نیستجدول و کشیدن نمودا

 مثالً روند تغییرات( توسط جدول  خاطر گستردگی، تنوع و یا برخی از ویژگیهاه هنگامی که تفهیم اطالعات ب(

ها نگاه کرد و نوع آنها را تشخیص آید. قبل از انتخاب نمودار بایستی به دادها میمشکل باشد، نمودار به کمك م

 ترین روش نمایش را انتخاب کرد.داد و سپس مناسب

  مشخص شود. به عنوان مثال  "توضیحات -شماره شکل یا جدول -شماره فصل"هر جدول و شکل باید به صورت

 .یعنی جدول هفتم از فصل سوم "... -7-3جدول "

 شود.چین ارائه میتوضیح شکلها در پایین و و توضیج جداول در باال و به صورت وسط 

 شود.قلم توضیح شکلها و جداول معموالً دو شماره کوچکتر از متن اصلی در نظر گرفته می 

 ن کاری یعنی نمایش اطالعات به صورت همزمااطالعات را یا به صورت شکل و یا جدول ارائه دهید و از دوباره

 در شکل و جدول بپرهیزید.

  نشان داده شده است  0-3چنانچه در شکل "در متن ارجاع داده شود؛ به عنوان مثال،  "باید"هر جدول و شکل

  "(.3-0... خواهد بود )جدول "، ".... 7-4با توجه به جدول "، "...

 .شکلها باید از کیفیت و وضوح کافی برخوردار باشند 
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  چپ تنظیم شود.جداول فارسی از راست به 

  سعی کنید کلیه شکلها و جداول از الگوی یکسانی برخوردار باشند. این مورد به ویژه در مورد شکلهای فصلهای

به عنوان مثال، فرض کنید دو  شوند بسیار حائز اهمیت است.اول و دوم که معموالً از مراجع مختلف تهیه می

 پسندید؟؟ شما کدام را میقابل قبول خواهد بود یا جلوه متنشکل زیر باید در متن به کار روند؛ آ

 

 

 

 
 

  استفاده کرد.  "شکل"توجه داشته باشید که در توضیح شکلها، برای هر نوع نمودار و شکلی باید از عبارت

 عنوان شوند. "5-0شکل "و  "0-3شکل "باید به صورت  "5-0نمودار "و  "0-3چارت "بنابراین، مواردی مانند 

 کند.ه کار بردن جداول رنگی خودداری کنید. این کار درک اطالعات جدول را مشکل میسعی کنید از ب 

. اما برای نمونه، حالتهای توان قانون کلی صادر کردبندی یك متغیر در جدول نمیدر مورد نحوه دقیق طبقه تذکر:

 شود:زیر پیشنهاد می
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 برای سویه مورد مطالعه APIنتایج تست  -0-4جدول 

یجهنت استریپ  نتیجه استریپ 

MANa + NO3 + 

NAGa + TRP – 

MALa – GLU – 

GNTa + ADH + 

CAPa + URE – 

ADIa + ESC – 

MLTa + GEL + 

CITa + PNPG – 

PACa – GLUa + 

OX + ARAa – 

CAT + MNEa – 
 

 برای بیوسورفکتانت HLBمحاسبات  -0-4جدول 

 رامنولیپید دی مونو رامنولیپید 

 تعداد تعداد HLB Mw عامل

-COOH 0/0 45  0   0  

-COO- 4/0 44  0   0  

-O- 3/0 01  0   4  

-CH3 475/2- 05  3   4  

-CH2- 475/2- 04 
4  =n 1  =n 8  =n 4  =n 1  =n 8  =n 

02 04 08 02 04 08 

>CH 475/2- 03  7   00  

-OH 9/0 07  3   5  

HLB  3/02 4/8 5/1 85/03 95/00 25/02 

Mw  448 524 512 594 152 721 

 
 تحقیق نیز در نشانگر رعایت اخالق عالوه بر اعتبار بخشیدن به تحقیق انجام شده، مراجع ذکر  ج( فهرست مراجع:

 در نگارش این بخش به نکات زیر توجه کنید: باشد.می

  است که در متن به آنها ارجاع توجه داشته باشید که عبارت مراجع با منابع یکسان نیست. مراجع شامل منابعی

اند و چه آنهایی که ارجاع داده داده شده است در حالی که منابع کلی است )چه آنهایی که ارجاع داده شده

 اند(.نشده

 نامه ذکر گردند. و به ترتیب شماره در انتهای پایان شوندگذاری منابع باید به ترتیب ظهور در متن شماره 

 شود.کروشه ][ نوشته میجمله و در داخل منابع در انتهای  شماره 
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  متن نیز باید به ترتیب ذکر آنها در است منابعی که فقط در جداول و نمودارها به آنها اشاره شده 

 گذاری شوند.شماره

  باید ذکر شوند. است و مستقیماً از آنها استفاده شدههستند تنها منابعی که در ارتباط نزدیك با کار نویسنده 

 اری شود.دخودمرجع به عنوان های شخصی ارجاع به مقاالت در حال چاپ و مصاحبهقدور از حتی الم 

 [ :7،00،08-0،0،4[، ]3-0[، ]0،0[، ]0مراجع ممکن است به صورت انفرادی و یا تجمعی ارجاع داده شوند.] 

  [.0،3[، بنویسید ]3و0در بین مراجع بپرهیزید؛ ننویسید ] "و"از به کار بردن  

 شود:الگوی زیر برای نگارش مراجع در فهرست نهایی، پیشنهاد می 

 
 ارجاع به مقاالت منتشر شده در مجالت:

بینی حد در پیش Masliyahخوشدست، حمید، سام، عباس، حسنی، فرانك، فاطمه، خوشنام، بررسی کارایی مدل [ 0]

روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی  هشیعلمی پژو فصلنامه کالسیفایرهای هیدرولیکی با جریان قائم، جدایش

 .0392معدن، شماره دوم، زمستان 

[2] Arabzadeh Jarkani, S., Khoshdast, H., Sam, A., Shariat, E., Modeling the effects of mechanical parameters 
on the hydrodynamic behavior of vertical current classifiers, International Journal of Mining Science 
and Technology, 24(1), 2014, 123–127. 

 

 ارجاع به مقاالت منتشر شده در همایشها:

محمودآبادی، محمد؛ خوشدست، حمید، ارائه روشی جدید به منظور تعیین حداقل تعداد نمونه الزم برای موازنه [ 3]

 .0393مهر  04-00، تهران، انس مهندسی معدنپنجمین کنفرجرم مدارهای فرآوری بدون تشکیل ماتریس ارتباط، 

[4] Mirshekari, S., Zahab-Nazouri, A., Khoshdast, H., On the selectivity of mixed flotation frother systems: 
The case of MIBC/DF-250, International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and 
Environment Engineering (ICME 2013), Zanjan, Iran, 15-21 September 2013. 

 
 ارجاع به کتابها:

سام، عباس، خوشدست، حمید، مهرانی، امیر پرویز، فناوری آسیاهای غلتکی فشار باال، انتشارات دانشگاه هرمزگان، [ 5]

0389. 

[6] Wills, B.A., Napier-Munn, T.J., Mineral Processing Technology, 7th edition, Elsevier, England, 2007. 

 
 ارجاع به یک فصل در یک کتاب:

[7] Benincasa, M., Marques, A., Pinazo, A., Manresa, A., Rhamnolipid Surfactants: Alternative Substrates, 
New Strategies. In: Biosurfactants, Sen, R. (Ed.), Springer: New York, 2010; pp. 170−184. 

 
  :نامهپایان ارجاع به

نامه [ خوشدست، حمید، ارائه راهکاری به منظور موازنه جرم کارخانه زغالشویی زرند، ارائه شده به عنوان پایان8]

 .0381تخصصی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

[9] Andrews, C., Comparative Analysis of Management and Employee Job Satisfaction and Policy 
Perceptions, Ph.D. Dissertation, University of North Texas, May 2003.  
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 اختراع:ارجاع به 

های زغالشویی، سازمان ثبت اسناد و امالک خوشدست، حمید، تولید مستقیم زئولیت مصنوعی از باطله کارخانه[ 02]

 .0388، 13022کشور، شماره ثبت: 

[11] Llewellyn, T.O., Sullivan, G.V., Froth flotation of rutile, U.S. Patent, No. 4,362,615, Dec. 7, 1982. 
 

 تارنما: ارجاع به

 (.0393)دریافت شده در سال  www.lib.irهای کشور، به آدرس رسانی کتابخانهتارنمای پایگاه اطالع[ 00]

[13] http://www.mkamali.com (Accessed 2014). 

[14] SumoBrain Solutions Company official website, [Online] Available: www.freepatentsonline.com 
(Accessed 2014). 

 

 شود.بسته می "نقطه"انتهای هر مرجع با  تذکر:

 

 مراجع
 .0388رمان، کرمان، پور، ن.، علوی، س.ح.ر.، نگارش علمی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کموسی[ 0]

 .0389بنیسی، ص.، صالحی، ع.، راهنمای نگارش و ارائه نوشتارهای علمی و فنی، ویرایش دوم، انتشارات دانشگاه هرمزگان، تهران، [ 0]

 المللی.[ الگوی تنظیم مراجع، ارائه شده در تارنمای برخی مجالت بین3]

[4] http://www.mkamali.com (Accessed 2014). 
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 چهارمفصل 

 آیین نگارش زبان فارسی مروری بر 
 
 

 مقدمه -4-1

تواند اثربخشی و کارایی افراد، شرکتها و سازمانها را افزایش دهد. برای مهارت در ایجاد ارتباط خوب نوشتن می

ول نگارش توانیم مهارتمان را در نوشتن با تمرین و در نظر گرفتن اصنیازی به انبوهی از کلمات نیست. همه ما می

 افزایش دهیم. در این فصل، برخی از اصول نگارش زبان فارسی که بیشتر با آنها سر و کار دارید را مرور خواهیم کرد.
 

 یک پیشنهاد مفید:

شود برای ارتقای مهارت نگارشی، یک روزنامه کثیراالنتشار را تهیه کنید و کلیه مطالب آن را به طور پیشنهاد می

، چه روش و لحن نگارشی را مورد استفاده متنکند که با توجه به محتوای این کار به شما کمک میکامل مطالعه کنید. 

قرار دهید. نیازی نیست که هر روز، روزنامه همان روز را مطالعه کنید. با خود شرط کنید که روزنامه اول هر ماه را تهیه 

 خرید.کنید و تا کامل خواندن آن، روزنامه دیگری نمی
 

 های جمع در زبان فارسینشانه -4-7

 و  "ان"های عربی جمع بست. نشانه جمع در زبان فارسی های فارسی و یا معمول در فارسی را نباید با نشانهکلمه

 است. "ها"

  شود؛ مانند: لشگریان.جمع بسته می "ان"شود اما وقتی یأء نسبت بگیرد با جمع بسته می "ها"اسم جمع با 

 ماند؛ مانند: مردان شجاع یا زنان مهربان.کند و مفرد باقی میاد و جمع مطابقت نمیصفت با موصوف در افر 

 

 حذف فعل به قرینه -4-3

 ها مشترک و زمان فعلها نیز همزمان حذف فعل به قرینه در صورتی جایز است که فاعل و فعل در تمامی جمله

 باشد.

 

 نشانه مفعول صریح "را" -4-4

  را هم سرهم نباید  "تو را"که بگذریم، حتی  "مرا"ای نچسبانید. از استثنایی چون لمهمفعولی را به ک "را"هرگز

مثل یک کلمه مستقل برخورد کنید. نه آن را بچسبانید و نه آن را بدون فاصله تایپ کنید. پس  "را"نوشت. با 

 ."خود را"ه جای ب "خودرا"و  "من را"به جای  "منرا"، و "تو را"به جای  "ترا"غلط است که تایپ کنیم 

 "شود، نه بعد از فعل.مفعولی بعد از مفعول صریح نوشته می "را 
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 "به"حرف اضافه  -4-5

  شود.همواره جدا نوشته می "به"حرف اضافه 

  ای دیگر به مرور تشکیل یک کلمه مستقل و غالباً به معنای صفت داده که و کلمه "به"در برخی موارد، ترکیب

 پوشی کرد.شود چشمه بودن آن میدر این موارد از پیوست

  شود.نشانه مضارع التزامی همواره به فعل متصل نوشته می "ب"حرف 

 .همچنین، هر گاه صفت بسازد؛ مانند: بهنجار، بنام، بخرد 

 .یا در این موارد: بدین، بدان، بدو، بدیشان 

 

 های مرکبکلمه -4-6

 شوند؛ مانند: ل معنایی به وجود آورند، پیوسته نوشته میهایی که از ترکیب دو یا چند کلمه یک واحد مستقکلمه

 روشندل، گلزار، دستنویس.

 

 شونداصله کوتاه نوشته میموارد زیر جدا ولی با ف -4-2

 میوه.ضرب، آبعالی، حاصلالیه(: شورایاضافی )موصوف و صفت، مضاف و مضاف 

  احساس.انگیز، کمآغاز شود: دل "الف"جزء دوم با 

 پرده.کن، چوبنامه، پاکمخرج باشد: آیینی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم همانند یا همحرف پایان 

 داشتن.گفتن، نگاهمصدر و فعل مرکب: سخن 

 گنبد.تن، هفتیک جزء واژه عدد باشد: پنج 

 جو.بین، حقیقتنویسی، طوالنی یا پر دندانه شود: مصلحتکلمه با پیوسته 

 

 "است"رابطه  -4-8

  فقط در دو  "است"شود. حذف الف ، در تمامی موارد جدا از کلمه ماقبل و مابعد خود نوشته می"ستا"رابط

 باشد، مانند: زیباست. "او"یا  "ا"مورد جایز است؛ در صورتی که حرف کلمه ماقبل آن با مصوت بلند 

 

 هافاده از صورتهای اختصاری کلمهاست -4-9

 ر متن بعد از اشاره اول که به صورت کامل و دقیق نوشته شده، مجاز ها داستفاده از صورتهای اختصاری کلمه

 است.

 

 ای این و آنصفتهای اشاره -4-11

 شوند.ای این و آن، همین و همان، چنین و چنان همواره جدا از واژه پیش و بعد خود نوشته میصفتهای اشاره 

 

 "چه"و  "که" -4-11

 "مگر در این موارد: چرا، چگونه، چقدر، چطور.شودجدا از کلمه پس از خود نوشته می "چه ، 

 "چسبد: آنچه، چنانچه، کتابچه.همواره به کلمه پیش از خود می "چه 

 "که.شود: چنانجدا از کلمه پیش از خود ولی با فاصله کوتاه نوشته می "که 

 .استثناء: بلکه، آنکه، اینکه 
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 کاربرد همزه -4-17

 شود: شقایق، زاید، دایره، دایم، فواید، عجایب، بدل می "ی"ت تلفظ، به همزه گاهی در زبان فارسی برای سهول

 دالیل، عالیم، مالیک، معایب.

 روند: قرائت، قائم، رئیس، جزئی، صائب.ها با شکل اصلی خود به کار میبرخی از همزه 

  الئوس، ناپلئون، شود: رئوس، پنگوئن، ژوئن، ژئوفیزیک، کاکائونوشته می "ئـ"همزه کلمات بیگانه روی کرسی ،

 لئونارد، سوئد، رافائل، سوئز، کافئین، بمبئی، تیروئید، تئاتر، رئالیست.

  شود: رأس، مأخذ، تأثیر، ملجأ، تألیف، نوشته می "ا"در وسط یا پایان کلمه روی کرسی  "ـَ"همزه ماقبل مفتوح

 رأفت، یأس

  شود: مطمئن، لئیم.وشته مین "یـ"باشد، روی کرسی  "ـِ"و  "او"و  "ای"اگر پس از آن مصوت 

  شود: مؤمن، رؤیا، مؤدب، فؤاد، رؤسا، مؤاخذنوشته می "و"روی کرسی  "ـُ"همزه ماقبل مضموم 

  شود: شئون، رئوس.نوشته می "یـ"باشد در این صورت روی کرسی  "او"اگر پس از آن مصوت 

  طئه، توطئه، بئر، لئام، متأللئ.شود: تبرئه، سیئه، تخنوشته می "یـ"روی کرسی  "ـِ"همزه ماقبل مکسور 

  شود: باشد بدون کرسی نوشته می "آ"و  "او"و  "ای"در آخر کلمه اگر حرف پیش از آن یکی از مصوتهای بلند

 جزء، شیء، امالء، انشاء، سوء، سماء، اعضاء.

 شود: انشا، امال.ها بدون همزه پایانی هم نوشته میبرخی کلمه 

 ( و یا همزه پایانی ماقبل "ا"کن )بدون کرسی( یا همزه ماقبل مفتوح )با کرسی هر گاه همزه پایانی ماقبل سا

 گیرد و کرسی قبل از آن نیز حفظ می "یـ"( به یای وحدت یا نکره متصل شود، کرسی "و"مضموم )با کرسی 

 شود: جزئی، شیئی، مائی، منشائی، لؤلؤئی.می

 شود و به جای آن نی در اضافه به کلمه بعد خود حذف میهای امالء، انشاء و اعضاء، همزه پایادر مورد کلمه

 آید: انشای خوب.میانجی می "ی"

 

 گذارینشانه -4-13

  در پایان هر جمله خبری "."یک نقطه 

  برای مکثهایی که وجودشان برای درک جمله الزم است. توجه داشته باشید به جای آخرین  "،"سرکج یا ویرگول

 فاده کنید: اصفهان، مشهد، همدان و کرماناست "و"ویرگول از حرف ربط 

  هایی که دارای مفهوم کامل هستند و با هم ربط منطقی دارند، با نقطه : جمله"؛"سرکج نقطه یا نقطه ویرگول

 شوند.ویرگول از هم جدا می

  رود: قبل از نقل قول مستقیم و قبل از ذکر مثال.در این موارد به کار می ".."دو نقطه 

  رود: توضیحات مترجم یا نویسنده مانند استقراض )قرض گرفتن( یا در این موارد به کار می "()"دو کمان

 آوردن نام استان بعد از نام شهر یا محلی که برای اکثر خوانندگان آشنا نیست.

  های پرسشیدر پایان جمله "؟"نشان پرسش 

  ب.برای نشان دادن حذف یک کلمه و یا نشان ادامه مطل "..."سه نقطه 

  برای نشان دادن حذف بخشی از متن و یا نشان افتادگی از متن اصلی ".........."چند نقطه 

 گذاری و گذاشتن تشدید تنها وقتی الزم است که احتمال بدخوانی داده شود؛ مانند: اسبِ سواری، حِرَف، حرکت

 سرِ چشمه، بنّا، کُره، کُرّه، بُرد، بَرد، بُرَد.

  رود:در موارد زیر به کار می "»«"دو سر کج یا گیومه 

o ،در دو طرف نقل قول مستقیم یا جزئی 
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o ،برای تأکید یا مهمتر ساختن یک عبارت یا اصطالح 

o شوند ولی برای خواننده ناآشنا هستند،برای ذکر واژگان بیگانه که به فارسی نوشته می 

o های خاص و اَعالم و اصطالحات.مشخص ساختن اسم 

  هایی که حیرت، خوشحالی و یا استهزاء را برساند.ملهدر پایان ج "!"نشان تعجب 

  رود:در موارد زیر به کار می "-"خط فاصله 

o ،دو سوی جمله معترضه 

o  فرهنگی(، -میان کلمات ترکیبی )علمی 

o شود،پس از کلماتی که بخشی از آنها به سطر بعد منتقل می 

o نامه و داستان است،در گفت و گوهایی که در نمایش 

o بندی یا در (. در این مورد، بعضی هم پس از اعداد در تقسیم-1ها پس از اعداد )بندییمهنگام تقس

.(؛ این شیوه به دلیل تشابه ظاهری صفر عددی و 1گذارند )ها، به جای خط فاصله، نقطه میپاورقی

 شود.نقطه پیشنهاد نمی

  الف نسخهبرای افزودن چیزی به متن اصلی، یا بیان اخت "]["کروشه یا دو قالب 

  ای در عنوان یا متن برای توضیح خاصی در پاورقی گذاشته اغلب در سمت چپ باالی کلمه "*"یک ستاره 

 شود.می

  های قبل که مطلب مورد نظر توضیح داده شده است، نشان توجه برای بازگشت به صفحه "**"دو ستاره 

 «.121 **»باشد؛ مثال: می

  وشته یا تغییر سیاق سخن است. وقتی نویسنده مجبور به تغییر مطلب است، نشان تغییر روال ن "***"سه ستاره

 کند.جمله را پایان داده و با گذاشتن نشان سه ستاره در وسط فاصله، نوشته بعدی را آغاز می

 

 گذاریفاصله -4-14

 ها باید به یکی از طریق زیر عمل کرد:گذاری نشانهبرای فاصله 

 است. سپسمانند: بوده   سوب به کلمه قبل+یک فاصله+کلمه بعد(+عالمت منهکلمه+)بدون فاصل

 مانند: وی )که پیشتر ...  کلمه+یک فاصله+عالمت منسوب به کلمه بعد+)بدون فاصله(+کلمه بعد

های متن شما در هر گذاریشود نقطهکند و هم باعث میرعایت این شیوه، هم شکل ظاهری متن را زیباتر می

ر صفحه نمایش رایانه و یا چاپ شدن روی کاغذ به هنگام پرینت، به هیچ وجه از انتهای حالتی از دیده شدن د

 سطر پایین نیفتند.
 

 "نمی"و  "می" -4-15

 "شوند.فعلها جدا ولی با فاصله کوتاه نوشته می "نمی"و  "می 

 

 شوندختم می "و"کلماتی که با  -4-16

 مضاف  "ی"شود خوانده می "ـُ"شود، بلکه انده نمیخو "او"شود، ولی با ختم می "و"هایی که با واژه 

گیرد. استثناء هم ندارد. مانند: جلو، تابلو، گرو، راهرو، مانتو، پالتو، نارو؛ یعنی: جلوِ خانه، تابلوِ فروشگاه، گروِ نمی

 بانک، راهروِ باریک، مانتوِ سفید.

 گیرد. استثناء هم ندارد. مانند: تو، رو، اف میمض "ی"شود، خوانده می "و"شود و ختم می "و"هایی که با واژه

 رو، دروغگو؛ یعنی: توی خانه، روی ماهت، موی سفید.بهمو، آبرو، کوکو، قو، سو، رو
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 شیوه نگارش ارقام و اعداد -4-12

  ریال. 272هزار و  252برای شمارش اعداد بزرگ از ترکیب عدد و حروف استفاده کنید، مانند یک میلیون و 

 د زیر همیشه از حروف استفاده کنید:در موار 

o  اعداد یک رقمی، آغاز سطر، اعداد کسری مانند دو پنجم، اعداد تقریبی مانند دو تا سه کیلو، اعداد

 ترتیبی مانند قرن چهارم.

o  اگر اعداد بخشی از واژه باشند مانند هزارپا، صفت نسبی مانند سمینار دو روزه و اعداد غیرآماری

 .مانند صد بار گفتم

 شود: جدولهای آماری، نتایج مسابقات ورزشی، طول و عرض در این موارد همیشه از عدد استفاده می

ها، شماره شناسنامه و شماره ملی، تاریخ تولد، شماره نامهغرافیایی، مبلغ، صفحات کتاب، مواد قانونی، تصویبج

 ومبیل.تلفن، شماره خانه، ساعات روز، درجه حرارت بدن، وزن، قد و شماره ات

 

 وجه وصفی فعل -4-18

  معنی است. درست نیست که بنویسیم: هوشنگ دست و عطف، میان عبارت وصفی و فعل، غلط و بی "و"آوردن

 آمد. "و"رو شسته 

  برابر دارند در پی یکدیگر شوند )یعنی جمله  "جزء معین"در فارسی هر گاه دو یا چند جمله که فعل همه آنها

توان نوشت: توان جزء آخر بعضی از آنها را به قرینه حذف کرد؛ مثالً میز از تکرار میمرکب بسازند( برای پرهی

از آخر دو  "ام"ام. در اینجا جزء من بارها به مازندران رفته و در کنار دریا نشسته و از زیبایی طبیعت لذت برده

عطف به هم مربوط  "و"حرف  فعل حذف شده است. در این حال دیگر جمله یا عبارت وصفی در میان نیست و با

 اند.شده

 

 غلط ننویسیم -4-19
 

 نادرست درست موضوع ردیف

توجه کردن، روی آوردن،   1

 بررسی کردن

پرداختن )در معنای غیر از 

دادن پول، مثالً به فعالیت 

پرداختن، به موضوعی 

 پرداختن(

 با این وجود با وجود این  2

 بی تفاوتی بی اعتنایی  2

 نهار ناهار ی غذای نیمروزیبه معنا 4

 جنگ/مبارزه/نبرد علیه جنگ/مبارزه/نبرد با  5

 مربوطه، متعلقه مربوط، متعلق تأنیث در صفات فارسی نیست! "های"نیازی به استفاده از  6

 گرام گرامی است! "نگارش و رسم"به معنای  "(gramگرام )" 7

 یدکاند کاندیدا به معنای ساده لوح است! "کاندید" 8

در رابطه با، در ارتباط با،  درباره، راجع به  9

 پیرامون

 بهاء بها بها به معنای ارزش است؛ بهاء به معنای روشنی است. 11

 هامراسم مراسم  11

نکره  "ی"( در فارسی Aمعادل حرف تعریف نکره انگلیسی ) 12

 ."یک"است، نه عدد 

 یک کتاب کتابی
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12 For someone ه( ترجه کلمه به کلمه )در ابتدای جمل

 است.

 برای کسی از نظر کسی

14 including  ،مانند، در میان آنها، شامل

 از قبیل

 از جمله، من جمله

15 think فکر کردن تصور کردن، گمان کردن 

16 viewpoint, point of view نقطه نظر دیدگاه، نظر، رأی 

 باید )برای مضارع(می -باید 17

 بایستمی -بایستی -بایست

کاربرد این فعلها که به زمان گذشته اطالق دارد برای 

 زمان مضارع صحیح نیست!

 بایدمی

 باید

 بایستمی

 بایست، بایستی

بهتر است از کلمات مهجور و قدیمی )یا شاعرانه( در متون  18

 معاصر نثر استفاده نشود!

 گردید، گشت شد

 بررسی کردند درازنویسی مذموم است 19

 رسی کردآزمود و بر

 کندبر .......... تأکید می

 مورد بررسی قرار دادند

مورد آزمون و بررسی قرار 

 داد

 دهدمورد تأکید قرار می

 گیردمورد توجه قرار می

 گیرندمورد استفاده قرار می

 مورد بازخواست قرار دهند

 گیردمورد مخالفت قرار می

 شودمورد قبول واقع نمی

 گیردمورد تردید قرار می

ساخته  "صفت یا اسم + انه"قید در فارسی گاهی با ترکیب  21

شود؛ در این صورت، نیازی نیست پیش از چنین می

 افزوده شود! "طور، صورت، گونه و ..."قیدهایی کلمات 

 مرموزانه

 موذیانه

 دزدانه

 مردانه

 ناشیانه

 ناجوانمردانه

 خردمندانه

 ساالنه

 دوستانه

 به طور مرموزانه

 به طور موذیانه

 به طور دزدانه

 به طور مردانه

 به طور ناشیانه

 به طور ناجوانمردانه

 به طور خردمندانه

 به طور ساالنه

 به طور دوستانه

 قید در فارسی همیشه با ساختار  21

شود، بلکه بسیاری اوقات ساخته نمی "به + صفت + ی"

 صفت و قید در فارسی یکسان هستند.

 زود

 تازه

 آرام

 آهسته

 خوب

 تند

 کُند

 رسا

 درست

 نرم

 سخت

 روشن

 به زودی

 به تازگی

 به آرامی

 به آهستگی

 به خوبی

 به تندی

 به کُندی

 به روشی رسا

 به درستی

 به نرمی

 به سختی

 به روشنی

کاربرد کلمات خارجی که معادل متداول فارسی دارد،  22

 صحیح نیست!

 فهرست

 ای، چندمجموعه

 مهار، نظارت و ...

 دستگاه، نظام

 لیست

 یک سری

 کنترل

 سیستم
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 مندنظام

 هعقید

 عقیدتی

 طرح

 الگوی نظری

 کارگروه

 کارکنان

 فناوری

 اندیشه، آرا

 مِالک، معیار

 نظریه

 حدنصاب

 آرمانی، مطلوب

 قابلیت

 آموزه

 با آنکه، با وجود اینکه

 سیستماتیک

 ایدئولوژی

 ایدئولوژیک

 پروژه

 پارادایم

 تیم

 پرسنل

 تکنولوژی

 ایده

 استاندارد

 تئوری

 رکورد

 آلایده

 پتانسیل

 دکترین

 رغمعلی

 حاصل در فارسی صحیح نیست. "های تأنیث"کاربرد  22

 مربوط

 حاصله

 مربوطه

 خوبی ساز بر سر کلمات فارسی صحیح نیست.اسم "ـیت"کاربرد  24

 رهبری

 خوبیت

 رهبریت

 منیت

 خریت

 بر یا روی نیاز به دو حرف اضافه هم معنا یا متضاد وجود ندارد. 25

 علیه

 بر روی

 برعلیه

گذاردن )نهادن، جای دادن، منعقد کردن، برپا کردن، وضع  26

 کردن، عبور دادن(

گزاردن )انجام دادن، به جا آوردن، پرداختن، رسانیدن، 

بیان کردن، ترجمه کردن، خرج کردن، حق چیزی را ادا 

 کردن(

 نمازگزار

 سپاسگزاری

 گذاریسیاست

 گذاریلوله

 خوابگزار

 گزارش

 درسیگذراندن واحد 

 نمازگذار

 سپاسگذاری

 گزاریسیاست

 گزاریلوله

 خوابگذار

 گذارش

 گزراندن واحد درسی

 

 معادل فارسی برای چند عبارت التین پرکاربرد: -4-71

  رایانامه به جایemail یا )بدتر از آن( پست الکترونیک 

  تارنما به جایwebsite 

 به جای  یا دورنگار دورنماfax 

  پیامک به جایSMS 

 

 Virastyarافزار ضمیمه آشنایی با نرم -4-71

به صورت یک  ،افزار پس از نصبهای فارسی است. این نرمری برای ویرایش و بررسی دقیق متنافزا ویراستیار نرم

 .شوداضافه می Microsoft Wordافزار های اصلی نرمزبانه اضافی در انتهای نوار زبانه

 (2تبدیل؛  (2پردازش و پردازش؛  پیش (1به سه دسته تقسیم کرد:  توان افزار را می های مختلف این نرمبخش

 تنظیمات.
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 پردازش و پردازش پیش -4-71-1

طور که از نامشان   شود و همان تقسیم می« پردازش»و « پردازش پیش»به دو بخش « ویراستیار»دستورهای اصلی 

صورت   و به کاربربدون دخالت « پردازش پیش»های دستور اولویت دارد.« پردازش»همیشه بر « پردازش پیش»پیداست، 

دهد؛ مثالً، استانداردسازی حروف،  شود زیرا این دستورها اصالحات صوری متن را انجام می خودکار بر کل متن اعمال می

ی گذاری، اصالح برخی پیشوندها و پسوندها و اصالح بعض فاصله، اصالح حرکت اصالح ارقام عربی به فارسی، اصالح شبه

دهد زیرا  متن را تغییر میکاربر به تشخیص و گزینش « پردازش»اما دستورهای  گذاری. عالئم سجاوندی یا همان نشانه

پردازش است و بنابراین به نظارت کاربر نیاز دارد؛ مثالً، اصالح امالیی، پیشنهادهای  تر از پیش اصالحات این بخش دقیق

معادلی بین « ها پردازشِ نویسه پیش»همچنین، باید توجه کرد که  گذاری. هتر نشان ای و ویرایشی و اصالح دقیق واژه

کند.  نیاز می بی« ها پردازشِ نویسه پیش»را از کاربر  ،متن« پردازش»که کرد ندارد و نباید گمان « پردازش»دستورهای 

 .داده خواهد شددر ادامه، ترتیب اجرای دستورها و روش استفاده از برنامه توضیح 

 

 روش استفاده از ویراستیار -4-71-7

 :کردها را اجرا ارد که بهتر است به ترتیب زیر آناین بخش سه دستور د پردازش: مرحله اول، پیش

 گذاری نشانه ←دستور خط  ←ها  نویسه

شوند. به همین دلیل، همیشه  بر متن اعمال می کاربراین دستورها خودکار هستند و بدون دخالت چنانچه گفته شد 

 اشتباه تغییر کند؛ بنابراین:  های متن بهجود دارد که بعضی بخشمال کمی واحت

 پردازش، حتماً متن را ذخیره کنید. قبل از پیش 

 پردازش، همه تغییرات را بررسی کنید. بعد از پیش 

الت، . در این حردرا فعال ک Track Changesگزینه  Reviewپردازش، از برگه  توان، قبل از پیش برای این کار می

 کند. تمام تغییرات متن را ثبت می Wordافزار  نرم

است. این دو دستور اولویتی بر هم « گذاری نشانه»و « ویراستاری»این بخش شامل دو دستور  مرحله دوم، پردازش:

 .داده خواهد شد. نحوه عملکرد این دستورها در ادامه توضیح کاربر استدلخواه   ندارند و ترتیب اجرایشان به

باید دائماً بر کارش  کاربرکند و  ترین دستورهای برنامه است که شبیه دستیار عمل می از مهم« ویراستاری»ور دست

هایی که ممکن است نادرست یا نامناسب باشد، یک یا چند جایگزین ها و ترکیب دستور برای تمام واژهنظارت کند. این 

ها را تشخیص دهد. با چند  ساختار متن، درستی یا نادرستی این جایگزینکه باید، بنا به کاربر است دهد، اما این  پیشنهاد می

 شود: تر می این موضوع مشخص ،مثال

 کرد. )نگارش درست( او با خدا صحبت می 

 )او مردی با خدا بود. )نگارش نادرست 
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دهد. عبارت  را پیشنهاد می« اباخد»واژه « با خدا»فاصله وجود دارد. برنامه برای عبارت « خدا»و « با»در دو جمله باال، بین 

ای  که واژه« پیشوند + اسم»ترکیبی است از « باخدا»، اما عبارت «اضافه + فاصله + اسم حرف»ترکیبی است از « با خدا»

درست نیست و باید آن را نادیده « باخدا»پیشنهاد  ،در جمله اول ن؛ بنابرای«خداترس»و « مؤمن»مستقل است به معنی 

 «او مردی باخدا بود.»گونه تغییر داد:  درست است و باید آن را این« باخدا»له دوم پیشنهاد گرفت، اما در جم

 مثال دیگر:

 شناسد. )نگارش درست( او شما را می 

 )مجموعه اعداد حقیقی شما را نیست. )نگارش نادرست 

دهد که  را پیشنهاد می« شمارا»اژه و« شما را»فاصله وجود دارد. برنامه برای عبارت « را»و « شما»در دو جمله باال، بین 

پیشنهاد برنامه را باید شبیه مثال قبل، نگارش جمله اول درست است، پس «. شمارش  قابل»اصطالحی ریاضی است به معنی 

مجموعه اعداد حقیقی »زیرا نگارش درست این است: کرد ؛ اما در جمله دوم باید پیشنهاد برنامه را اعمال گرفتنادیده 

 «ت.شمارا نیس

تا فقط  ردرفعال کرا غی« پیشنهاد ویرایشی»و « نویسی پیشنهاد پیوسته»، «ویراستاری»توان در بخش تنظیمات  البته می

نظر امالء نادرست هستند، اما در این حالت بسیاری از  که حتماً از نمودهایی پیشنهاد دریافت ها و ترکیب برای واژه

 .رود یفیت متن و تطابق آن با مصوبات فرهنگستان شود، از دست میتواند سبب بهبود ک پیشنهادهایی را که می

ای که بیان شد، درباره این دستور هم صادق است؛  نیز وجود دارد. نکته« گذاری نشانه»در بخش پردازش، دستور 

وارد پیشنهادی ها، الزاماً همه م، عالمت سؤال، گیومه و مانند اینهایی مانند نقطه، ویرگول یعنی، هنگام پردازش نشانه

 شان را تشخیص دهد. که باید، بنا به ساختار متن، درستی یا نادرستیکاربر است مناسب نیستند و 

 

 تبدیلدستورات  -4-71-3

 کند. چنین اعداد فارسی و انگلیسی را به همدیگر تبدیل میو هم نگارش حروفی یا عددی تبدیل اعداد:

 کند. ا به همدیگر تبدیل میتاریخ شمسی، قمری و میالدی ر تبدیل تاریخ:

 

در متن اعمال  کاربرشود و موارد پیشنهادی به تشخیص و گزینش  با اجرای این دستورها پنجره تبدیل باز می نکته:

 شود. می

 

 تنظیمات -4-71-4

را « ها پردازشِ نویسه پیش»و « خط پردازشِ دستور پیش»، «ویراستاری»های مختلف  توان گزینه در این بخش می

ها،  کدام از گزینه داشتن نشانگر روی هر  د. همچنین، با نگهررفعال کها را فعال یا غیو در صورت نیاز آن اهده کردمش

 های دیگری هم وجود دارد: البته در بخش تنظیمات، گزینه شود. توضیح کوتاهی درباره آن گزینه نشان داده می

 «خواهد ویرایش شود، مشخص  هایی از متن را که نمیقسمتقلم یا قالب  دتوان میکاربر در اینجا «: پردازش عدم

 کند.

 «وقتی این گزینه فعال باشد، در هنگام نوشتن، ویراستیار واژه)های( احتمالی مناسب را «: تکمیل خودکار واژه

 دهد. پیشنهاد می

 «دادها را تغییر یا آن مشاهده کردفرض را  برهای پیش توان میان در این قسمت می«: برها میان. 

 

تا خیلی  مطالعه کردها را دقت آن  های ویراستیار به زبان فارسی است؛ کافی است بههمه دستورها، تنظیمات و پیام نکته:

 .شدزود با زیروبَم کار آشنا 
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 حل یک مثال -4-71-5

 ست.گذاری انشانهمتن زیر را که چکیده یک مقاله است در نظر بگیرید. این متن دارای چندین ایراد امالیی و 

گذاری با رنگ آبی و مواردی را که دارای چند صورت درست نگارشی غلطهای امالیی با رنگ قرمز، ایرادهای نشانه

 هستند به رنگ سبز نشان داده شده است.

 

 چکیده

و درصد خاکستر خوراک و زمان بندی  دانهعملیاتی شامل دبی و درصد جامد پالپ، پارامترهای پژوهش ، تأثیر در این 

برای این است . کالسیفایر هیدرولیکی خط پابدانا در کارخانه زغالشویی زرند مورد بررسی قرارگرفته کارآیی د بر مان

و مقادیر پارامترهای مورد نمونه برداری ، منضممنظور، جریانهای ورودی و خروجی از کالسیفایر بر اساس یک برنامه 

برداری، محاسبه توزیع هر مرحله نمونه منحنیهایی با استفاده از پاسخ فرایندبعنوان شد. حد جدایش  اندازه گیرینظر 

 افزایش دانصیته خراک جامد، ابعاد و هیدرولیکی ،درصد ها نشان داد که حد جدایش با افزایش دبی شد. نتایج بررسی

داد  نشان متالعات ، داد. همچنینفرایند جدانشینی ذرات، حد جدایش را کاهش بحبود . افزایش زمان ماند به دلیل یابدمی

نتیجهگیری پارامترها باید با در نظر گرفتن بر هم کنش آنها صورت گیرد؛ در غیر اینصورت، تحلیلها به تأثیر تحلیل که 

 شود.اشتباه منجر می

 
 را انتخاب کنید: «ویراستاری»، دستور Virastyarابتدا از زبانه  الف( اصالح غلطهای امالیی:

 

 
 

 افزار شروع به بررسی و جستجوی غلطهای امالیی متن شود و نرمن گزینه، پنجره مربوطه باز میپس از انتخاب ای

 کند:می
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 گزینه خیر را انتخاب کنید تا وارد پنجره نتایج جستجو شوید:
 

 
 

در نظر بگیرد با  ای را که غلطافزار هر گزینه، نرم"موارد یافت شده"شود، در جعبه متن چنانچه در شکل باال مشاهده می

، "پیشنهادها"کند. در این حالت، در پنجره زیرین با عنوان در جعبه و با رنگ آبی در متن اصلی مشخص میرنگ زرد 

 "گیرینادیده"توان گزینه کند. چنانچه از نظر کاربر، کلمه انتخاب شده صحیح باشد، وی میکلمات صحیح را پیشنهاد می

، کلمه "پیشنهادها"تواند در کادر روبروی عبارت غلط بعدی را پیشنهاد کند. همچنین، وی می افزاررا انتخاب کند تا نرم

افزار وارد کند تا این کلمه دوباره به مورد نظر را )در اینجا پالپ( را وارد کرده و کلیک بر گزینه +، آن را به حافظه نرم

های ه به لحاظ امالیی غلط باشد، کاربر باید از بین واژهعنوان غلط امالیی در نظر گرفته نشود. چنانچه کلمه یافت شد

 را انتخاب کند تا کلمه صحیح، جایگزین کلمه غلط شود. "تغییر"پیشنهاد شده، کلمه صحیح را انتخاب کند و سپس، گزینه 
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افزار ا نیز توسط نرمداری کلمات است که اینگونه ایرادهیکی دیگر از اشتباهات رایج در نگارش متن، عدم توجه به فاصله

که در این متن مشاهده  "بردارینمونه"به جای  "برداری نمونه"شوند. به عنوان مثال، شکل نادرست تشخیص داده می

 شود:، عالوه بر پیشنهاد شکل صحیح غلط، نوع ویرایش آن نیز توضیح داده می"پیشنهادها"در کادر شود. می

 

 

 
 "منحنیهای"تواند به صورت جدا و یا پیوسته به کلمه نوشته شود. در متن نمونه، کلمه ی جمع در فارسی می"ها"پسوند 

 نیز نوشت که البته صورت زیباتری دارد: "هایمنحنی"توان به صورت را می
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 را انتخاب کنید: «ویراستاری»، دستور Virastyarابتدا از زبانه  :گذاریعالمت( اصالح ب

 

 
 

 افزار شروع به بررسی و جستجوی غلطهای امالیی متن شود و نرمزینه، پنجره مربوطه باز میپس از انتخاب این گ

 کند:می
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 تا وارد پنجره نتایج جستجو شوید؛ سپس، اقدام به اعمال تصحیحات کنید: گزینه خیر را انتخاب کنید

 

 
 

 هد بود:به صورت زیر خوا Virastyarافزار خروجی اصالح متن با استفاده از نرم

 

 چکیده

و درصد خاکستر خوراک و زمان بندی دانهعملیاتی شامل دبی و درصد جامد پالپ، پارامترهای پژوهش، تأثیر در این 

برای این است. کالسیفایر هیدرولیکی خط پابدانا در کارخانه زغالشویی زرند مورد بررسی قرارگرفته کارایی ماند بر 

و مقادیر پارامترهای مورد برداری  نمونه، منظمکالسیفایر بر اساس یک برنامه  منظور، جریانهای ورودی و خروجی از

برداری، توزیع هر مرحله نمونه های منحنیپاسخ فرایندی با استفاده از عنوان   بهشد. حد جدایش  گیری اندازهنظر 

دانسیته خوراک امد، ابعاد و جدرصد  هیدرولیکی،ها نشان داد که حد جدایش با افزایش دبی محاسبه شد. نتایج بررسی

مطالعات داد. همچنین، فرایند جدانشینی ذرات، حد جدایش را کاهش بهبود . افزایش زمان ماند به دلیل یابدمیافزایش 

ها به  صورت، تحلیل کنش آنها صورت گیرد؛ در غیر این پارامترها باید با در نظر گرفتن برهمتأثیر تحلیل که  دادنشان 

 شود.تباه منجر میاشگیری  نتیجه

 

 مراجع
 .1266[ نجفی، ابوالحسن، غلط ننویسیم، مرکز نظر دانشگاهی، تهران، 1]

های اداری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، هایی در آیین نگارش نامه[ شریعت، سید سعید، نکته2]

 گروه تحقیق و توسعه، تهران.
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 پنجم فصل

 اخالق در پژوهش
 
 

 مقدمه -5-1

شود که به منظور کسب علم و تجربه از یک یا چند مدرس وارد محیط می اطالقعنوان دانشجو به شخصی 

[؛ در مقابل، مدرس یا در زبان عامیانه استاد دانشگاه شخصی است که در قالب شغل یا به 1شود ]آموزش عالی می

[. با توجه به این تعاریف، به 2دهد ]ینه تخصصی را به فرد یا گروهی از دانشجویان تعلیم میصورت افتخاری یک یا چند زم

شود از سوی استاد به دانشجو محدود می طرفه کیرسد که ارتباط استاد و دانشجو تنها به یکسری تبادالت علمی نظر می

[. این 3و، ویژگیهای فردی آنها و غیره است ]که متأثر از موضوع و چارچوب تدریس، مدت زمان ارتباط استاد و دانشج

شود و پایه و اساس تداوم تدریس و تحصیلی موفق خواهد بود ارتباط از بدو ورود دانشجو به محیط آموزشی آغاز می

شود که تعامالت احساسی و روانی [. با در نظر گرفتن ویژگیهای فردی استاد و دانشجو، این نکته به وضوح استنتاج می4]

خواهد بود. گواه این ادعا، روشهای مختلف  ریناپذ اجتنابگیرد، ان ایشان که از فرهنگ، تربیت، سن و غیره نشأت میمی

اعمال شده توسط اساتید در کنترل کالس و یا برقراری رابطه عاطفی میان استاد و دانشجو است. لذا، برقراری یک ارتباط 

های آموزشی در جهت رشد و تعالی علمی و معنوی طرفین ترین پایهاساسیمثبت و پایدار میان اساتید و دانشجویان از 

شود تا دانشجو و استاد از محیط آموزشی لذت ببرند و در طول مدت [. این چنین ارتباطی سبب می6-4خواهد بود ]

تواند با انشجو میعالوه، ده های پیش روی را پشت سر بگذارند. بارتباط با یکدیگر، با آرامش بیشتری مشکالت و سختی

تواند بر داند در صورت بروز مشکل و یا خطا میاعتماد به نفس بیشتری بر فعالیتها و وظایف خود تمرکز کند چرا که می

روی حمایتهای استاد خود حساب کند. تأثیر بسیار مهم دیگری که یک ارتباط مثبت خواهد داشت فراهم نمودن یک 

توجهی از دوران خدمت و تحصیل را به ی اساتید و دانشجویانی است که وقت قابلپشتوانه عاطفی و روانی مثبت برا

[. این تأثیر مهم برای اساتید و به ویژه برای دانشجویانی که به دلیل تدریس یا 7کنند ]اشکال مختلف با یکدیگر سپری می

ن، وجه تسمیه همان عبارت معروف تر خواهد بود و ایکنند پررنگتحصیل، دور از زادگاه و خانواده خود زندگی می

 است.  "مدرسه، خانه دوم"

تبادالت علمی و تعامالت معنوی میان اساتید و دانشجویان از ابتدای تدوین نظام آموزشی در کشور مد نظر قرار 

تأمل  نمود این بذل توجه است. اما، نکته قابل "تعلیم و تربیت"و  "آموزش و پرورش"گرفته است. انتخاب عناوین نظام 

در سیستم به ویژه آموزش عالی کشور آن است که بعد پرورشی و تربیتی نظام آموزشی تا چه میزان به عرصه عمل 

های عنوان شده از سوی اساتید و دانشجویان در نادیده گرفتن و یا پایمال شدن مندینشانده شده است. متأسفانه، گالیه

است که در کنترل و هدایت نظام آموزشی کشور نیازمند بازنگری و  حقوق معنوی و فکری ایشان از نکات بسیار مهمی

 توجه خاص است. 
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 مروری بر اصول مالکیت معنوی -5-2

توان به دو دسته کلی ملموس و قابل مشاهده، و ناملموس و غیرقابل مشاهده تقسیم نمود. های انسان را میدارایی

ادی داشته باشد و هم معنوی. به عبارت دیگر، هم از طریق عرضه و تواند هم ارزش مادی و اقتصبنابراین، یک اثر می

[. با 8توان استفاده کرد ]های معنوی و شهرت آن میتوان درآمد اقتصادی کسب کرد و هم از جنبهفروش آثار فکری می

ت ایشان دارد لذا پیش های معنوی تعامالهای میان اساتید و دانشجویان ریشه در جنبهتوجه به اینکه بسیاری از سوء تفاهم

از بررسی چالشهای موجود در روابط استاد/دانشجو و ارائه راهکارها، مالکیت معنوی، انواع و اصول کلی حاکم بر آن مرور 

 شوند.می

دهد و شود که به صاحبان آن حق انتفاع از فعالیتهای فکری و ابتکاری ایشان را میمالکیت معنوی به حقوقی گفته می

نظران اصطالح [. برخی از صاحب9معین مادی نیست ] ئادی و قابلیت داد و ستد دارد ولی موضوع آن شارزش اقتص

گیرد کنند و معتقدند که کلمه معنوی چون در مقابل کلمه مادی قرار میمالکیت فکری را بجای مالکیت معنوی توصیه می

[. حقوق مالکیت معنوی دربرگیرنده دو 11ان است ]زیرا ریشه و منشأ این حقوق، فکر و اندیشه انس ستینلفظ مناسبی 

 برداری و مالکیت صنعتی است. بخش اول به دفاع از حقوق مؤلفان، هنرمندان و پدیدآورندگان بخش حقوق نسخه

[. 8،11تجاری و طرحهای صنعتی کاربرد دارد ] عالئمپردازد و مالکیت صنعتی در دفاع از حق اختراع، افزارها مینرم

و اختراعات  عالئمت و مصوبات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد که عبارتند از: قانون ثبت مقررا

، قانون 1337المللی قانون حمایت از مالکیت صنعتی، تجاری و کشاورزی در سال نامه بین، الحاق به موافقت1311مصوب 

قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب  ،1348حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

و تصویب قانون الحاق ایران به  1379ای مصوب افزارهای رایانه، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم1332

ک در [. علیرغم این تنوع، سه اصل کلی مشتر8،9،11،12] 1381نامه تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در سال موافقت

 کلیه قوانین مربوط به مالکیت معنوی و فکری عبارتند از:

 .مالکیت معنوی قابل انتقال نیست 

 .حقوق معنوی محصول ثبت شده منحصراً به تولیدکننده یا پدیدآورنده تعلق دارد 

 رنده برداری، ضبط و تکثیر( از محصول تنها به تولیدکننده یا پدیدآوبرداری مادی و معنوی )نسخهاجازه بهره

 تعلق دارد.

 

 مالکیت معنوی ایده -5-2-1

. مالکیت ایده مطرح شده متعلق به شخصی است که برای اولین شودمی شروعهر تحقیق با مطرح شدن یک ایده 

کند، اگر موضوع تحقیق کند. برای مثال، وقتی دانشجویی برای انجام یک تحقیق به استادی مراجعه میبار آن را مطرح می

گردد، مالکیت معنوی ایده مطرح شده در تحقیق متعلق به استاد است؛ اما اگر دانشجویی برای پیشنهاد می توسط استاد

عملی کردن ایده خود به یک استاد مراجعه کند و آن استاد بپذیرد که در طی تحقیق او را راهنمایی کند، مالکیت ایده 

احل تحقیق، تغییرات زیادی در ایده اولیه به وجود آید اما . البته ممکن است در طی مراستمطرح شده متعلق به دانشجو 

 . استکننده آن تا زمانی که محوریت تحقیق همان ایده اولیه باشد، مالکیت ایده متعلق به مطرح

های دیگری که ممکن است در حین انجام تحقیق اول مطرح گردد نیز متعلق به شخصی است که اولین مالکیت ایده

های جدید و یا تجهیزات جدیدی در خالل انجام تحقیق بین افراد دخیل کرده است. در صورتی که ایدهبار آن را مطرح 

ها و یا امتیازات قانونی تجهیزات جدید متعلق به همه کسانی است که در در انجام تحقیق شکل بگیرند، مالکیت این ایده

جه به نوع و میزان نقش هر نفر توسط استاد راهنما یا اند و سهم هر یک با توگیری آن ایده یا تجهیز نقش داشتهشکل
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های مطرح شده باید با اطالع و اجازه قبلی از مالک برداری از ایدهگردد. بنابراین، هر گوه بهرهمسئول تحقیق تعیین می

 [.13آن ایده و یا مسئول گروه تحقیقاتی باشد ]

 

 مالکیت مادی اطالعات و نتایج -5-2-2

ی همراه با هزینه است. به طور معمول، انجام تحقیقات مهندسی با حمایت مالی صنایع و یا مراکز انجام هر تحقیق

گردد و اغلب صنایع و مراکز گیرد. این حمایت با توجه به سوابق و تجربیات استاد راهنما فراهم میپژوهشی انجام می

کنند. مالکیت اطالعات و نتایج حاصل نما در پروژه میپژوهشی، حمایتهای مالی خود را منوط به حضور یک یا چند استاد راه

مگر آنکه ترتیب دیگری مشخص شده باشد. در نتیجه،  استهای انجام آن تحقیق کننده هزینهاز تحقیق متعلق به تأمین

د، کننده در انجام تحقیق هر چند که تالش زیادی را برای به دست آوردن نتایج و اطالعات کرده باشنافراد مشارکت

شوند. در دانشگاه نیز مالک اطالعات و نتایج تحقیق استاد راهنمایی است که به اعتبار مالک اطالعات و نتایج محسوب نمی

های معتبر، استادان گروه تحقیقاتی دارند که مالکیت تمام های انجام تحقیق تأمین شده است. در دانشگاهاو هزینه

برداری از اطالعات و نتایج این تحقیق در تحقیقات دیگر ابراین، هر گونه بهرهدستاوردهای علمی مربوط به گروه است. بن

 و یا برای انتشار مقاالت علمی و یا کسب امتیاز به هر شکل، تنها با کسب اجازه قبلی از مالک اطالعات و نتایج ممکن 

کسب اجازه قبلی از مالک اطالعات و باشد. استفاده از تجربیات کسب شده مستند نشده در طی انجام تحقیق، نیاز به می

 [.13نتایج آن تحقیق ندارد ]

 

 حدود وظایف و اختیارات هر فرد در تحقیق -5-2-3

شود. هر یک از افراد دخیل در ای از افراد انجام میبخش عمده پژوهشهای فنی و مهندسی با مشارکت مجموعه

باشند و دارای اختیاراتی نیز هستند. در طرحهای دانشگاهی، میای در پروژه انجام تحقیق دارای وظایف از پیش تعیین شده

های الزم در به طور معمول استاد راهنما وظیفه تعیین موضوع و اهداف تحقیق، تعیین روش انجام تحقیق و ارائه راهنمایی

شنهادنامه توسط استاد طی مراحل تحقیق را بر عهده دارد. تعیین موضوع و اهداف تحقیق و مراحل انجام تحقیق با تهیه پی

شود، این یی تحقیق به صورت مشترک توسط دو استاد راهنما انجام میشود. در مواقعی که راهنماراهنما انجام می

کننده وظایف باید بین آن دو تقسیم شود. نحوه تقسیم این وظایف و میزان مشارکت آنان در طول انجام تحقیق تعیین

باشد، جو میهای دانشگاهی دانشحدود اختیارات و امتیازات حاصل از اجرای تحقیق است. مجری تحقیق که در پروژه

آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل نتایج و در نهایت، تهیه وظیفه اجرای تحقیق، انجام آزمایشهای مورد نیاز، تهیه نمونه، جمع

کند که وظیفه فراهم های صنعتی، یک مشاور صنعتی نیز همکاری میگزارش تحقیق را بر عهده دارد. در اجرای پروژه

 [.13های فنی با توجه به تجربه در صنعت را بر عهده دارد ]تحقیق و ارائه راهنمایی نمودن شرایط مناسب برای انجام

باشد؛ لذا، هر گونه استاد راهنمای اصلی، مسئول تحقیق بوده و مسئولیت صحت اطالعات و نتایج بر عهده وی می

راهنما صورت گیرد و هیچ یک از افراد  ارائه نتایج تحقیق در قالب گزارش، سمینار و مقاله باید با هماهنگی و تأیید استاد

شریک در اجرای تحقیق، مجاز به انتشار نتایج تحقیق بدون اطالع و تأیید استاد راهنما نیستند. سهم هر یک از افراد شریک 

گردد. بهترین روش برای فهمیدن میزان مشارکت هر فرد، مطرح کردن در اجرای تحقیق با توجه به نقش آنها تعیین می

شود؟ و آیا این کار پذیر نمیسؤال است که اگر این فرد در اجرای تحقیق نبود، انجام کدام بخش از پروژه امکاناین 

و کارهایی از این  ها یریگ اندازهبرداری، توسط فرد دیگری قابل انجام نبود؟ برای مثال، انجام آزمایشهای معمول، نمونه

آنها از روش منحصر به فردی استفاده نشده باشد، توسط افراد دیگر نیز  قبیل که به صورت معمول قابل اجرا بوده و در

توجهی از پروژه به آن اختصاص داده شود. پذیرش توان انتظار داشت که امتیاز قابلباشد و در نتیجه، نمیقابل انجام می
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أثیرگذار باشد، منوط به اطالع هر گونه مسئولیت و تعهد خارج از تحقیق که روی وظایف و مسئولیتهای محوله در تحقیق ت

 [.13باشد ]و موافقت استاد راهنما می

 

 استاد، دانشجو و مالکیت معنوی: چالشها و راهکارها -5-3

در ادامه، برخی از چالشهای موجود در روابط اساتید و دانشجویان ارائه و با استناد به مواد قوانین مالکیت معنوی، 

 راهکارهایی پیشنهاد خواهد شد.

 

 نامه و رسالهپایان -5-3-1

ترین گام در برقراری یک ارتباط بلند مدت میان انتخاب پروژه پایانی برای اخذ مدرک تحصیلی اولین و اصلی

دانشجویان و اساتید است. دانشجو بر اساس معیارهایی همچون توانایی علمی و خصوصیات شخصیتی، استاد راهنما را 

یی پروژه پایانی از سوی استاد نیز منوط به گزینش مثبت دانشجو از طرف وی است. کند. شرط تقبل راهنماانتخاب می

بنابراین، همکاری استاد و دانشجو در قالب پروژه پایانی در حقیقت به ودیعه گذاشتن اعتماد دوطرفه در همه ابعاد علمی 

 و معنوی خواهد بود. 

کند و کسب مجوز از وی جهت ست که آن را مطرح میبا توجه به مواد قوانین مالکیت معنوی، صاحب ایده کسی ا

طرح این سؤال ضروری است که  ییها تفاهمبرداری از محصول الزامی است. اما، پیش از رفع چنین سوء هرگونه بهره

دانشجو و استاد هر کدام تا "و یا بهتر  "ایده موضوع پروژه پایانی از سمت چه کسی مطرح شده است: استاد یا دانشجو؟"

. اینها سؤاالتی هستند که باید میان استاد و دانشجو به صورت توافقی و "ه میزان در محتوای نوین پروژه سهیم هستند؟چ

پرداز و یا سهامدار بخش بدون اعمال فشار یکطرفه تعیین شوند. بنابراین، استفاده از پروژه منوط به هماهنگی با ایده

 [.14مربوط به خودش خواهد بود ]

 

 گارش و نشر مقاالتن -5-3-2

طور عمده ه شوند متداولترین موارد اختالف میان اساتید و دانشجویان است. بمسائلی که از نشر مقاالت ناشی می

دار مکاتبات است. تعداد اسامی و یا به عبارتی این موارد شامل تعداد و ترتیب اسامی مؤلفان و انتخاب نویسنده عهده

م آنها در مقاله به عنوان نویسندگان ذکر شود به پارامترهای متعددی بستگی دارد. برخی انتخاب افرادی که قرار است نا

ها حقیقی، برخی اجباری و برخی مصلحتی هستند. گالیه مطرح شده از سوی دانشجویان آن است که علیرغم نامگذاری

ها ترتیب اسامی ر بسیاری از دانشگاهشود. دکار مشترک، تعداد اسامی معموالً یکطرفه از سوی استاد تعیین و تحمیل می

گذار)ان( و سایر همکاران. تعداد عبارتند از دانشجو)یان(، استاد راهنمای اول، استاد راهنمای دوم، استاد مشاور، سرمایه

 [.14اسامی نیز موردی است که باید با در نظر گرفتن اصول اخالقی و کنار گذاشتن تعارفات انتخاب شود ]

 

 کتاب تدوین -5-3-3

کند معموالً با مسائل مطرح شده در انتشار مقاالت مواردی که در چاپ کتاب موجبات دلخوری طرفین را فراهم می

مشابه است. در موارد متعددی مشاهده شده است که تدوین یک مجموعه به عهده دانشجو بوده است در حالی که پس 

شود که کتاب به نام وی معرفی شود ده است؛ این امر سبب میاز چاپ، نام استاد به عنوان مؤلف یا مترجم اول ذکر ش

گردد و مندی دانشجویان بیش از هر چیز به ذکر سمت و مرتبه مؤلفان باز می. گالیه"دکتر فالن"اثر  "کتاب فالن"یعنی 

گذاری موجب حرمت کند. ایشان قرار دادن نام استاد در ابتدای نام مؤلفان راکمتر دانشجویی از ترتیب اسامی شکایت می

برای خود، اگر چه حقیقت است را موجب گمنام شدن خود  "مهندس"دانند اما ذکر مرتبه به وی و افزایش اعتبار خود می
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ترین راهکار برای رفع مسئله فوق، حذف مرتبه علمی مؤلفان از روی جلد و ذکر آن در صفحه عنوان دانند. سادهمی

ها سال است که در تألیفات خارجی مورد استفاده قرار گرفته است و به هیچ ین روش دهکتاب و یا پیشگفتار کتاب است. ا

 [.14کاهد ]عنوان از اعتبار محتوای کتاب نمی

 

 افزارطراحی و تولید نرم -5-3-4

فزار انامه دانشجویی باشد. مالکیت معنوی نرمتواند یکی از محصوالت فعالیتهای پژوهشی و پایانافزار میتولید نرم

افزار از محتوای آن نامه از سوی استاد باشد اما ایده تولید نرمپرداز آن تعلق دارد. چنانچه ایده پایانتولید شده به ایده

شود پس از از طرف دانشجو مطرح شود، در این صورت مالکیت معنوی آن به دانشجو تعلق خواهد داشت. پیشنهاد می

افزار ثبت شود. توجه به این نکته استاد و سایر همکاران در پنجره اطالعات نرم افزار، اسامی پدیدآورنده،تولید نرم

 [.14پرداز و پدیدآورنده خواهد بود ]افزار متعلق به ایده( نرمsourceهای اصلی )ضروری است که فایل
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 ششمفصل 

 های اداریآیین نگارش نامه
 
 

 مقدمه -6-9

توانیم مهارتمان را در نامه نوشتن افزایش دهیم، البته نویسی یک بخش حیاتی از زندگی شغلی است. همه ما مینامه

اشد، به اگر به خاطر داشته باشیم که ارتباط مؤثر بیش از آنچه که به دادن اطالعاتی اضافی به خواننده بستگی داشته ب

توان بیان نمود، ها و افکار پیچیده را با نامه )از طریق نوشتن( بهتر میدرک درست او از مطلب بستگی دارد. برخی از ایده

 توان مواد موضوع نامه را آماده و کلمات را برای انتقال مفاهیم به دقت انتخاب کرد.زیرا بهتر می

 

 های اداریمشخصات نامه -6-2

عبارت است از مکاتباتی که با هدف معین و مشخص بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی و همچنین  نامه در اصطالح

شوند عبارتند های اداری میگردد. ویژگیهایی که باعث مشخص شدن نامهسازمانها به منظور برقراری ارتباط مبادله می

 دار. ، نام و امضای شخص صالحیتاز شماره، تاریخ، عنوان، عنوان واحد گیرنده، عنوان واحد فرستنده، موضوع

ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری باشد و به عنوان وسیله ارتباط در داخل و خارج به طور کلی، به هر نوشته

 گیرند:ها برای موارد زیر مورد استفاده قرار میشود. این قبیل نامهسازمان مورد استفاده قرار گیرد نامه اداری گفته می

 دست آوردن اطالعات دادن یا به 

 توضیح دادن یا عذرخواهی نمودن 

 ایجاد عالقه 

 اقامه دعوا 

 )ثبت وقایع )ما وقع 

 

نامه اشخاص به سازمانها قبل از ثبت در دفتر دبیرخانه، نامه عمومی و پس از تشریفات ثبت، نامه اداری تلقی توجه: 

 شود.می

 

 های اداریانواع نامه -6-3

 بندی و کاربرد هر یک های مختلف، انواع متفاوتی دارند. شناخت، طبقهنها از دیدگاههای اداری در سازمانوشته

 به لحاظ محتوا و ماهیت آن مفید باشد. آنهاتواند در سهولت و انتخاب نوع نگارش می
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 های اداری از دیدگاه متن یا ماهیت موضوعانواع نامه -6-3-9

 :باشد. نوشتن رسانی و ارائه نتیجه یک اقدام میها اطالعگونه نوشتهمحتوای این نامه با ماهیت اطالعی یا خبری

 شود.ها در دو جهت )واحد یا مقام( پایین به باال و از باال به پایین مبادله میاین نامه

 :تهیه و ابالغ  ،ها از مقام باال خطاب به کارکنان یا مؤسسات زیرمجموعهاینگونه نوشته نامه با ماهیت دستوری 

 خواهد.ود و انجام کار یا نتیجه اقدامی را میشمی

 :ی های بین سازمانها، واحدها و اشخاص از مؤسسات، ماهیت درخواستاغلب نوشته نامه با ماهیت درخواستی

 باشد.می "خواهشمند است"شود که معرف آن، واژه دارند که درآن تقاضایی مطرح می

 یا درخواستی همراه باشد، انجام  تواند با دستورها که میوشتهه نمحتوای این گون دارندگی:نامه با ماهیت باز

 سازد.کار و یا اقدامی را منع و متوقف می

 :ها بین واحدهای مختلف یک سازمان مبادله و یا از مقام باالی سازمانی به این گونه نامه نامه با ماهیت هماهنگی

 باشد.ها، ایجاد هماهنگی در انجام امور میشود. محتوای این گونه نامهواحدهای زیرمجموعه ارسال می

 

 های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطیانواع نامه -6-3-2

 ها کاربرد داخلی دارند؛ به عنوان مثال: این گروه از نامه های درون سازمانی:نامه 

o ترول پایینئنامه از مقام یا واحد باالتر به واحد یا مس 

o طح در یک سازماننامه بین دو واحد یا مقام هم س 

o نامه از مقام یا واحد پایین به مقام واحد باال 

o نامه کارکنان به رؤسا و یا واحدهای درون سازمانی 

 ها کاربرد خارج از تشکیالت دارند؛ مانند:این گروه از نامه های برون سازمانی:نامه 

o نامه از یک سازمان به سازمان دیگر 

o  درون سازمان دیگرنامه از واحدی در یک سازمان به واحد 

o نامه از یک سازمان به اشخاص حقوقی بیرون از سازمان 

o نامه از یک سازمان به اشخاص حقیقی خارج از سازمان 

 

 کنندههای اداری از لحاظ واحد اقدامانواع نامه -6-3-3

عنوان مثال، گیرد. به نامه تهیه شده در هر یک از واحدهای اداری، در عرف اداری نام آن واحد را به خود می

 شود. از این دیدگاه انواع خوانده می "های مالینامه"شود به نام هایی که در ذیحسابی و حسابداری تهیه مینوشته

های های بازرگانی، نامههای آموزشی، نامههای فنی، نامههای مالی، نامههای اداری، نامههای اداری عبارتند از نامهنامه

 حقوقی و غیره.

 

 های اداری از لحاظ زمان اقدامانواع نامه -6-3-4

 ها مسیر ارتباطی خود را از مبداء تا مقصد و بر عکس به صورت عادی طی این گونه نامه های عادی:نامه 

  کنند.می

 ها که محتوای آن باید به سرعت مطالعه و مورد اقدام قرار گیرد از مبداء با مهر این گونه نامه های فوری:نامه

شود. در ها انجام میشود و مراحل تهیه، تایپ، ثبت و ارسال آن خارج از نوبت سایر نامهشخص میفوری م

شود. در کننده ارجاع می، خارج از نوبت ثبت و به اقدام"مهر فوری"سازمان گیرنده نیز به محض مشاهده 
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ساعته(،  84عبارتند از فوری ) شود کههای فوری به کار برده میهای دیگری نیز برای نامهواژه ،سیستم اداری

 ساعته( و آنی یا اقدام سریع )به محض وصول(. 48خیلی فوری )

 

 های اداری از لحاظ حساسیت و امنیتانواع نامه -6-3-5

 د از نظر سازمانی ممکن است ندههای اداری را تشکیل میها که بیشترین حجم نامهاین نوع نامه های عادی:نامه

کننده تا مقصد به صورت عادی د ولی با وجود این، مسیر گردش سازمانی آنها از تهیهنباش هاییدارای حساسیت

 شود.انجام می

 ها از درجه اهمیت و حساسیت و مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها این نوع نوشته بندی شده:های طبقهنامه

 رمانه، سری و به کلی سری.د: محرمانه، خیلی محنشومد نظر قرار داد به چهار دسته تقسیم می
 

 ایجاد آمادگی برای نوشتن یک نامه اداری -6-4

هم از نظر فکری و هم از نظر فیزیکی  ،نخستین مرحله برای هر نوع نوشتن، آمادگی است. برای نوشتن یک نامه

 آمادگی الزم را داشته باشید.باید 

 

 آمادگی فکری -6-4-9

 :درباره هدف نامه در نوشتن آن به شما کمک خواهد کرد. این  هدف این نامه چیست؟ پرسش پرسش از خود

پرسش، شما را قادر خواهد کرد تا درباره سبک و آهنگ )لحن( نامه و در بعضی مواقع تأثیر واقعی آن تصمیم 

 بگیرید.

 :اطالع  نویسید؟ آنها تقریباً تا چه حد درباره موضوع نامهبرای چه کسی یا چه کسانی نامه می بررسی خوانندگان

 خواهند؟ چه موقع نامه را دریافت خواهند کرد؟دارند؟ آنها چه می

 

 آمادگی فیزیکی -6-4-2

 آیا در این زمینه قبالً مکاتباتی انجام گرفته، اگر چنین است  آوری کنید:همه حقایق و مواد مربوط به نامه را جمع

ورید. آیا برای تهیه پاسخ نامه نیازی به با دقت آنها را بخوانید تا تصویر روشنی از وضع موجود به دست آ

 مراجعه به بایگانی یا دفاتر هست؟

 :شود، اطالعات موجود را برای انتخاب حقایقی که به هدف و خوانندگان نامه مربوط می بررسی اطالعات موجود

 خوب بررسی کنید.

 :همیت روی یک صفحه کاغذ اطالعات و حقایق را با نظمی منطقی و بر حسب اولویت و ا سازماندهی اطالعات

 مرتب کنید. نامه را با موضوع اصلی شروع و با درخواست و انتظاراتی که از نوشتن آن دارید، پایان دهید.

 

 توجه: هیچگاه، نوشتن نامه را یکباره شروع نکنید.

 

 های اداریساختار نامه -6-5

 های اداریسرلوحه نامه -6-5-9

شود. سرلوحه شامل موارد زیر های اداری سرلوحه نامه گفته میر باالی نوشتهها و عالئم مندرج دبه کلیه نوشته

 است:
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 :)منظور آرم سازمان یا نشان جمهوری اسالمی ایران است که در باال سمت راست سر برگ  آرم )نشان یا لوگو

 نامه قرار دارد.

 :گیرد. شرکتها و و یا آرم قرار می نام سازمان یا وزارتخانه درست در زیر نشان نام سازمان یا وزارتخانه

 باشند، ابتدا نام وزارتخانه یا سازمان متبوع خود را درج مؤسساتی که تابع وزارتخانه یا سازمان دولتی می

 نمایند.می

  گیرد.در باالترین نقطه وسط قرار می :"بسمه تعالی"یا  "باسمه تعالی"، "به نام خدا"عبارت 

 :گیرد و منظور شماره ردیف دفتر اندیکاتور سازمان فرستنده تاریخ قرار می یباالدر  "شماره"واژه  شماره

 شود.گویی به آن اشاره میاست که در صورت پاسخ

 :شود و با عدد نوشته شود.این کلمه در سمت چپ سرلوحه درج می تاریخ 

 :اد برگهای اسناد و شود و در مقابل آن تعددرج می تاریخدر زیر  "شرح پیوست"یا  "پیوست"واژه  پیوست

شود. توجه داشته باشید که نوشتن اوراق و سایر مدارکی که ممکن است همراه نامه ارسال شود، نوشته می

در مقابل پیوست صحیح نیست و بهتر است مقدار و نوع مدارک همراه نامه، در این قسمت به  "دارد"عبارت 

 روشنی ذکر گردد.

 

 یهای اداری و رسمعنوان نامه -6-5-2

 "مخاطب"شود که بیشترین کاربرد آن در مشخص کردن های اداری ذکر میدومین بخش از نامه ،در این قسمت

آید که هر دو شکل صحیح است ولی انتخاب نوع آن ها میاست. معموالً عنوان گیرنده و فرستنده به دو شکل در نامه

 بستگی به عرف آن سازمان دارد:

  :از فرستنده 

 به گیرنده: 

 گیرنده:  به 

 از فرستنده: 

 

توجه: انتخاب یکی از دو شکل فوق، معموالً به مقام و موقعیت گیرنده بستگی دارد. چنانچه فرستنده مقام ارشد 

 شود.باشد عنوان فرستنده )از( ابتدا ذکر می

  

 ندهی قید ، معموالً عنوان واحد یا بخش سازما"هم سطح"های درون سازمانی یا برون سازمان در عنوان نامه

 شود. به عنوان مثال:می

 
 از: اداره کل حراست

 به: اداره خدمات ماشینی
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نویسد پیش از عنوان اداری گیرنده، نام و نام خانوادگی نوشته تر به باالتر نامه میهنگامی که در یک سازمان، مقام پایین

 شود. به عنوان مثال: می

 

 از: تعاونی مصرف

 .......... /سرکار خانمایبه: مدیر کل محترم جناب آق

 

شود و تنها نام و عنوان ذکر نمی "به"و  "از"نویسند معموالً هایی که اشخاص به سازمان، واحد یا مقامات باالتر میدر نامه

 شود. به عنوان مثال:ی گیرنده ذکر میسازمان

 

 .......... /سرکار خانمجناب آقای

 معاون محترم اداری و مالی

 

 نویسیم:ش یا واحدی بخواهد با مقام باالتر مکاتبه کند، ذکر نام و نام خانوادگی ضرورتی ندارد؛ مثال نمیوقتی مسئول بخ

 

 کارشناس مسئول آموزش -از: فالنی 

 مدیرکل محترم دفتر آموزش کارکنان -به: جناب آقای فالنی 

 

 د و هم واحد سازمانی مورد نظر؛ یعنی:شوهای برون سازمانی، در مقابل گیرنده هم عنوان وزاتخانه ذکر میدر نامه

 

 از: وزارت ..........

 دفتر رسیدگی به شکایات -به: وزارت .......... 

 

توجه: چنانچه عنوان پست سازمانی واحد مورد نظر در سازمان مورد نظر گیرنده نامه را ندانیم ذکر عنوان سازمان 

 کند.کفایت نمی

 

نام و نام  ،یا سازمانی به لحاظ کاری مورد خطاب باشد، پیش از عنوان سازمانی چنانچه شخص مورد نظری در وزارتخانه

 شود. به عنوان مثال:خانوادگی نیز ذکر می

 
 از : وزارت ..........

 مدیرکل .......... -..........  /خانمبه: آقای

 

بندی کنیم ضوابط دسته های اداری را به گروه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقیبه طور کلی، اگر مخاطب نوشته

 مورد نظر بسیار ساده خواهد بود.نامه مورد عمل برای نوشتن 

 :به  برای نامه اداری، عنوان رسمی و ثبت شده سازمان مورد نظر، مخاطب قرارداده می شود. عنوان سازمان

 عنوان مثال: 

 وزارت بازرگانی
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شود، پس از نوشتن عنوان کلی و یک خط فاصله، نام  ط برقرارصورتی که در وزارت بازرگانی، با واحد معینی باید ارتبا در

 واحد مورد نظرنوشته شود:

 اداره کل امور اداری -وزارت بازرگانی 

برای ارتباط دو سازمان است. برای ارتباط درون سازمانی واحدها عنوان کلی از مثال باال حذف  ،این شیوه نگارش عنوان

 شود.)اداره کل امور اداری( اکتفا میشود و تنها به ذکر عنوان واحد می

 :همراه با اسم اشخاص، استفاده از عناوین و القاب به تدریج رایج شده است و اغلب راه افراط هم  عنوان اشخاص

پیماید. نوشتن نامه اداری به اسم اشخاص ضرورتی ندارد و تنها در مواردی از قبیل گزارش دادن به مقامات می

گیرد. اما در سه دهه گذشته این شیوه بسیار رایج اعدت در امری مورد استفاده قرارمیباال و یا انگیزه مس

مورد  گردیده است. بنابراین ضروری است حداقل در نوشتن نامه به عنوان اشخاص مواردی رعایت گردد. در

 به نکات زیر توجه کنید: ،های ادارینوشتن نام اشخاص در عنوان نوشته

o ن و القاب اضافی خودداری کنید.از به کاربردن عناوی 

o  آوردن عناوینی نظیر دکتر و مهندس برای کسانی که در واقع آن عنوان را ندارند گاه استهزاء تلقی

 شود نه احترام.می

o .برای افرادی که دارای چندین عنوان و پست اداری هستند تنها ذکر عنوان مرتبط با موضوع کافیست 

o  آورده شود. "محترم"سطر بعد، عنوان اداری همراه با لفظ بهتراست ابتدا نام اشخاص و در 

o پس از ذکر نام اشخاص صحیح نیست.  "معاونت"و  "ریاست"، "مدیریت"هایی مانند به کارگرفتن واژه

است مطابق با حکم  های اداری اشخاص است نه شغل سازمانی آنها. بهترها بیانگر جایگاهاینگونه واژه

 صات فردی و سپس شغل سازمانی درج گردیده است عمل شود.کارگزینی، که ابتدا مشخ

o های مدیریت، ریاست و معاونت استفاده کرد.توان از واژهاگر اسم به کار گرفته نشود، می 

o شود، ابتدا اسم آن شخص را دقیق شناسایی و از اگر اولین بار است که به شخصی نامه نوشته می

 آن مطمئن شوید.صحیح امالی 

o کننده ءفردی )نام و نام خانوادگی( امضا های وارده )دریافت شده(، به مشخصاتنامه در پاسخ به

توجه کنید و عنوان نامه را همان گونه که نوشته شده است مورد خطاب قراردهید. اگر اسم او دارای 

 پسوندی است که در امضاء نیاورده، شما هم از نوشتن آن خودداری کنید.

 

 چند مثال کاربردی:

 نویسیممی ویسیمننمی

سرور گرامی و برادر بزرگوار جناب آقای مهندس 

.......... 

  آقای .......... جناب

  وزیر محترم .......... محترم وزارت .......... معاونت

 آقای دکتر ..........  جناب

محترم  محترم هیأت مدیره و مدیر عامل سیئر

  شرکت ..........

  وزارت .......... مشاوره عالی مقام محترم و

 س با کفایت مرکز ..........یئر و

 آقای دکتر .......... جناب

 مربوط به کار عنوان

  آقای .......... جناب

 وزارتخانه .......... هیأت محترم تخلفات اداری ریاست

  آقای .......... جناب

 محترم هیأت تخلفات اداری وزارت .......... یسئر
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 موضوع نامه -6-6

کند. این واژه در بین عنوان مخاطب و وضوع نامه عبارت کوتاهی است که محتوای کلی نامه را مشخص میم

شود که در ای از متن سبب میشود. نوشتن واژه موضوع و تکمیل کردن آن به وسیله طرح فشردهمقدمه نامه ذکر می

العات مورد نیاز خواننده، همان ابتدای نامه به ارجاع نامه به قسمت مربوطه و رسیدگی به آن، ایجاد سهولت شود و اط

 تسهیالتی را فراهم نماید. ،گیرنده نامهوی برسد و از این بابت نیز برای تصمیم

در نامه استفاده شود، در غیر این صورت  "به"و  "از"شود که قرار باشد عبارات موضوع زمانی در نامه ذکر می

 مسما خواهد بود. به عنوان مثال:قدمه نامه بیحضور این واژه در بین عنوان مخاطب و م

 آقای دکتر .......... جناب

 محترم دانشگاه .......... رئیس

 موضوع: ارسال کتاب

  رساند .......... احترام، به استحضار می با

رت در سیر نقص است، در این صوباشد کامل و بی "به"و  "از"شود که نوشتن موضوع اگر همراه با عبارات مالحظه می

در حقیقت کلید اطالعات درون نامه است، از  که "موضوع"شود واژه می کند. بنابراین، پیشنهادقرائت نامه وقفه ایجاد می

شود. خواننده نیز پس از بخش عناوین حذف و به بخش سرلوحه اضافه شود. در این صورت، شناسنامه سرلوحه کامل می

 دنبال اطالعات  داند که با چه درخواست، دستور یا خبری مواجه است و بهیمربوط به فرستنده م دریافت اطالعات

 نماید.تر، متن را مطالعه میکامل

انتخاب عبارت موضوع باید دقت شود تا برای خواننده رسا و گویا باشد. این عبارت نه چندان بلند باشد که در در 

چار مشکل سازد. همچنین، به کار بردن تنها یک کلمه در مقابل محل جای نگیرد و نه زیاد کوتاه باشد که فهم نامه را د

 رساند.موضوع صحیح نیست و مقصود را نمی

 

 چند مثال کاربردی:

 نویسیممی نویسیمنمی

 موضوع: معرفی مجتمع آموزش عالی زرند موضوع: مجتمع آموزش عالی زرند

 موضوع: شرکت در همایش موضوع: همایش

 موضوع: درخواست وام ای رفع مشکالت مالیوام بر موضوع: تقاضای

 گاز در منزل مسکونی واقع موضوع: انفجار کپسول

  در خیابان ..........کوچه .......... پالک ..........

 موضوع: حادثه انفجار کپسول گاز

 

 های اداریمتن نامه -6-9

 یام و بیانیه پایانی تشکیل شده است.های اداری از پنج قسمت سرآغاز، مقدمه، پیام نامه، نتیجه پمتن نامه

 

 سرآغاز نامه -6-9-9

هایی همچون سالم در عرف اداری مرسوم شده است که نامه با سالم آغاز شود. برای این منظور، معموالً از واژه

و خسته  سالم و درود، با سالم و تحیات، ضمن سالم و تحیت، با اهداء سالم، با سالم و دعای خیر، ضمن سالم علیکم، با

نباشید، با سالم و آرزوی سالمتی برای شما و همکاران محترم، با سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و غیره استفاده 
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رایج شده و  "عنوان اشخاص"به  "عنوان سازمانها"های اداری از شود. این شیوه همزمان با تغییر و گسترش عنوان نامهمی

 ی کاربرد داشته است. های شخصقبل از آن فقط در نامه

 

 چند نکته مهم:

 های رسمی را به زبان فارسی مجاز دانسته است. بنابراین، اگر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، کلیه نوشته

 شود، تنها به سالم اکتفا شود.واژه درود به جای سالم به کار برده نمی

 ورد خطاب هستند، از به کار بردن واژه سالم هایی که ادارات و سازمانها )نه اشخاص( ممورد نوشته در

 شخص خاص و معینی نیست. ،خودداری شود زیرا مخاطب

 در مورد احترام گذاشتن به مخاطب نیز وضع به همین منوال است و کلمات و عبارتی مانند احتراماً، احتراماً معروض 

م، ضمن عرض ادب و احترام، ضمن عرض ارادت، با رساند، با نهایت ادب، با کمال احترادارد، احتراماً به عرض میمی

 بارها در نوشته های اداری مشاهده شده است. ،تقدیم احترامات فایقه و غیره

 

کننده نامه اداری اصرار به نوشتن واژه سالم دارد، بهتر است آن را با احترام یکجا به ءتوجه: اگر نویسنده یا امضا

 ای بنویسد.نامه و در سطر جداگانه صورت عبارت با سالم و احترام در آغاز

 

 مقدمه -6-9-2

شود. توان به یک باره وارد اصل مطلب شد، زیرا باعث حیرانی و آشفتگی ذهن خواننده مینگاری نمیدر نامه

. مقدمه عبارت است ای دارای مقدمه استنوشته از ویژگیهای یک نوشته خوب است. هر "خوب آغازی"یا  "حسن مطلع"

کند. وظیفه جذب و جلب دارد و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته می ،طلبی که در آغاز نوشتهاز هر م

 های اداری در واقع ارجاع به شرایطی است که شما را وادار به نوشتن آن نامه کرده است. بنابراین، مقدمه در نامه

 شوند.های اداری اغلب با ذکر سابقه آغاز مینامه

 

توان از شعر و مثل برای جلب و جذب هایی وجود دارد و نمی: در نامه اداری برای نوشتن مقدمه محدودیتتوجه

 خواننده استفاده کرد.

 

 توان بر اساس نوع مقدمه به سه گروه تقسیم کرد:های اداری را مینامه

 :ها معموالً از نوع این نوع نامهاین نامه در بر گیرنده درخواستی از یک مسئول یا سازمان است.  نامه درخواستی

به نامه اداری  ،عمومی هستند که توسط اشخاص حقیقی تهیه و پس از ورود به سازمان و ثبت در دبیرخانه

 شوند.شروع می "رساندبه استحضار می"ها معموالً با عباراتی همچون شوند. این نامهتبدیل می

 :شود و در آن به منظور سهولت دسترسی ع معینی نوشته میای است که در پاسخ به موضونامه نامه بازگشتی

ها گردد. این نامههای مربوط به موضوع، قبل از متن درج میبه سوابق مربوطه، شماره و تاریخ نامه و یا نامه

 شوند.شروع می "بازگشت به نامه شماره ..."و  "عطف به نامه شماره ..."معموالً با عباراتی همچون 

 ای است که به منظور پیگیری و یا ارسال اطالعات اضافی به دنبال مذاکرات شفاهی یا مکاتبات نامه :نامه پیرو

قبل از متن به شماره نامه  ،اند ارسال و برای تسهیل دستیابی به سوابق موضوعاداری که در این باره انجام شده

با توجه به "، "در پاسخ به نامه شماره..."همچون  ها معموالً با عباراتیگردد. این نامههای مزبور اشاره مییا نامه
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در اجرای دستور "و  "در اجرای دستور تلفنی مورخه ..."، "در اجرای دستور نامه شماره ..."، "بخشنامه شماره ...

 شوند.شروع می "شفاهی آن مقام ...

با توجه به اینکه پاسخ به طور  ود.استفاده ش "در پاسخ" و "بازگشت"های شود از واژهمی سفارشدر نوع نامه آخر، 

شود، بهتر است بعد از سابقه، موضوع نامه نیز ذکر شود تا نیازی به معمول مدتی بعد از وصول نامه، تهیه و ارسال می

 درخواست سابقه و اتالف وقت نباشد؛ به عنوان مثال:

 "رساند ..........ارکنان به آگاهی میدر مورد چگونگی پرداخت پاداش سال ک 48/7/91-884بازگشت به نامه شماره "

  

 چند نکته:

 های قبلی و به منظور پیگیری یا اصالح نامه قبلی نوشته شود، ذکر سابقه به ای به دنبال نوشتهچنانچه نامه

 خواهد آمد. "پیرو نامه شماره ... مورخ ..."صورت 

 علت و بهانه  ،قبلی است باید در مقدمه شود و بدون سابقههایی که ابتدا به ساکن نوشته میمورد نامه در

 نوشتن نامه به روشنی بیان شود. به عنوان مثال:

نظر به این که در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شایسته است مکاتبات و مراسالت فارغ از پیرایه و تعارفات "

 "غیرضروری و عاری از اغراق باشد ..........

ای شغلی کارکنان، همواره یکی از اهداف مورد نظر این دفتر بوده است و با توجه به از آن جا که افزایش سطح مهارته"

 "شود ..........نیاز سازمانی، اولین دوره آموزش ضمن خدمت ویژه مسئولین امور اداری برگزار می

 ری است:چنانچه بهانه نوشتن نامه اجرای تکلیف قانونی باشد، اشاره به اصل یا قانون و ماده و تبصره ضرو 

نامه طرز نویس آیینبندی شده و به منظور بررسی و تنظیم پیشهای طبقهقانون مجازات افشای نامه 4در اجرای ماده "

 "نگاهداری اسناد محرمانه دولتی ..........

 

 پیام یا پیکره اصلی -6-9-3

هایی هستند مقدمه و مؤخرهشود و تمام ارکان و اجزای نامه، این قسمت از متن، مرکز اصلی نوشته محسوب می

های اداری بیشتر ناشی از مبهم بودن و خدمت درک صحیح و سریع پیام اصلی باشند. ایراد اصلی نوشته که باید در

نویسهای اداری، مشکل اصلی را در تنظیم این کنندگان پیشنارسایی متن اصلی نامه است. اغلب کارکنان سازمانها و تهیه

همواره  ،های مختلفها و وظایف و سلیقههای اداری به دلیل تنوع پیاموشتن این قسمت از نامهدانند؛ اما نقسمت می

 (، ویژگیهای یک نامه اداری مؤثر بررسی خواهد شد.94رود. در مبحث اصول نگارش )بند سخت و کند پیش می

 

 نتیجه یا پایان نوشته -6-9-4

ها تأکید، تشویق و ترغیب به انجام ند، اما مطالب پایانی اغلب نامهیابای پایان میهای اداری هر یک به گونهنوشته

درخواست و یا سرعت بخشیدن به آن است. صراحت در اعالم موضوع مورد درخواست در این بخش، مخاطب را به 

 کند. به عنوان مثال:گیری صحیح هدایت میتصمیم

 ".خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم انجام گیرد" 

 "رود همکاران محترم در اجرای مفاد بخشنامه مذکور دقت الزم را داشته با توجه به مطالب فوق انتظار می

 "باشند.

 " به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید  42/4/14از داوطلبان خواهشمند است مدارک الزم را تا آخر وقت اداری

 "دریافت نمایند.
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 بیانیه پایانی -6-9-5

 ای خاتمه پذیرد. به عنوان مثال:داری با بیانیه مؤدبانهمرسوم است که نامه ا

 " لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی در این خصوص مبذول نمایند. پیشاپیش از بذل توجه

 "جنابعالی کمال تشکر را دارد.

 ".تسریع در ارسال پاسخ موجب کمال امتنان است" 

 "دارم. و سپاس را کمال تشکر شما عنایت پیشاپیش از بذل" 

 ".قبالً از توجه و مساعدت شما کمال تشکر را دارد" 

 ".خواهشمند است در صورت امکان با درخواست اینجانب موافقت گردد"  

 ".خواهشمند است اقدام الزم را در این خصوص مبذول نمایند" 

 "ارد.پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد و عاجل جنابعالی کمال تشکر و امتنان را د" 
  

 امضاء -6-9

 امضاء به معنای نوشتن نام در زیر یک متن و در اصطالح اداری و بانکی به عالمتی گویند که پای نامه یا سند 

یافت. در اصل هیچ خواهد بنابراین مسئولیت نهایی هر نامه با امضاء اعتبار  ؛یابدای با امضاء اعتبار میگذارند. هرنوشتهمی

ن نام و نام خانوادگی با دستخط نیست. همان طور که امضای مردم اغلب کشورهای جهان به این عالمتی بهتر از نوشت

شود که افراد بنا به سلیقه و اصطالح امضاء به عالمتی گفته می ،شود؛ اما در ایران و برخی دیگر از کشورهاگونه انجام می

کنند. در امضاء نمودن نامه باید قواعد داری ترسیم میاد و اوراق اگاه با رسم خطوط درهم و بسیار پیچیده در پای اسن

 زیر را در نظر گرفت:

 باشد.نامه، سمت چپ و به فاصله یک سطر از سطر پایانی می محل امضاء 

 های اداری ابتدا مشخصات فردی )نام و نام خانوادگی( و در سطر بعد، زیر نام مشخصات اداری )پست در نوشته

 جایی این دو عبارت صحیح نیست.شود. جابهنوشته می یا سمت حقوقی و سازمانی(

 کننده را بپوشاند.ءنباید روی نام و سمت امضا خطوط امضاء 

 شود.درج نمی های اداری عناوین و القاب در محل امضاءدر نوشته 

 های سربرگدار ضرورتی ندارد.ذکر تاریخ در امضاء جایز و حتی مفید است. البته این کار در نامه 
  

 رونوشت -6-1

گاهی ضروری است تا عالوه برگیرنده اصلی، اشخاص و یا واحدهایی از متن نامه آگاهی یابند. در این صورت نام 

شود. در ای از نامه ارسال مینسخه ،آن اشخاص و واحدها با عنوان رونوشت در زیر نوشته اداری درج و برای هر یک

 شود: های زیر توجهنوشتن بخش رونوشت باید به نکته

  عنوان رونوشت یا گیرندگان با یک سطر فاصله از خط امضاء در سمت راست صفحه، بدون تورفتگی پاراگراف

 نوشته شود.

  از دادن رونوشت اضافی و غیرضروری به واحدها و اشخاص خودداری شود. ارسال نامه برای گیرندگان باید

 لیل موجه، باید از متن نامه مطلع شوند.قابل توجیه باشد؛ یعنی گیرندگان کسانی باشند که به هر د

 بندی واحدها ذکر شود.اسامی اشخاص و واحدهای گیرنده رونوشت به ترتیب مقام و سمت اداری و یا درجه 

 :نوع اقدام گیرنده رونوشت همانند نامه اصلی نوشته شود؛ به عنوان مثال 

 "اداره کل امور اداری برای اطالع و آمادگی الزم"

 "..... رئیس امور پرسنلی برای اطالع و تنظیم لیست پرسنل مشمولآقای ....."
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 د.نباید امضاء اصل داشته باش ،های رونوشت به ویژه رونوشتهای خارج از سازمانکلیه نسخه 

 نسخه اول درج شود.  کننده( درنام کلی گیرندگان رونوشت )به استثناء گیرندگان داخلی نظیر بایگانی و اقدام

شود؛ در که برای آراستگی نسخه اول، نام گیرندگان رونوشت از نسخه دوم به بعد درج میچند سالی است 

 گاهی دارند.آصورتی که این حق گیرنده است که بداند چه سازمانها و اشخاصی از متن نامه 

  آن به منظور احترام به مقامات باالی مملکتی و در صورت ضرورت آگاهی آنان از متن یک نامه اداری، تصویر

ای به عنوان آن مقام ارسال و از دادن رونوشت به سبک گیرندگان رونوشت نامه به پیوست نامه جداگانه

 خودداری شود.

  

 نشانی فرستنده -6-91

نشانی  ات،ان است. اغلب سازمانها و مؤسسهای اداری، قسمتی است که ویژه درج نشانی سازمآخرین بخش نوشته

شود. ها کامل و جامع یا در محل مناسب درج نمیکنند؛ اما گاهی این نشانیها چاپ میخود را در فرم چاپی کاغذ نامه

تا اگر مخاطب، مثالً  و راحتی شناخت مکان فرستنده است هدف اصلی از درج نشانی فرستنده در صفحه نامه، سرعت

یا با وی تماس بگیرد. نشانی باید در  خواست پاسخ نامه را برای نویسنده بفرستد بتواند به راحتی و با سرعت او را بیابد

ابتدا نشانی دقیق سازمان و  ،ترین قسمت نامه، در ذیل نام گیرندگان و به صورت چاپی نوشته شود. در بخش نشانیپایین

های تماس )تلفن، دورنگار و در صورت لزوم، رقمی پستی )یا در صورت وجود، شماره صندوق پستی( و شماره 92کد 

 شود.پایگاه اینترنتی )تارنما( چاپ مینشانی مراه( و سپس رایانامه )ایمیل( و یا شماره تلفن ه
 

 های اداریآرایی نامهصفحه -6-99

میلیمتر  417در  492های اداری در دو قطع بزرگ و کوچک، استاندارد شده است: قطع بزرگ اندازه و ابعاد نامه

(A4 و قطع کوچک )492در  984 ( میلیمترA5 قطع .)A4 هایی است که از پنج سطر صفحه مخصوص نامهA4  بیشتر

میلیمتر  984در  928به اندازه  A6کمتر باشد. قطع  A5هایی است که از پنج سطر صفحه مخصوص نامه A5باشد. قطع 

ها، میلیمتر برای جدول 842در  417نیز به اندازه  A3گیرد. قطع بیشتر برای یادداشتهای اداری مورد استفاده قرار می

 نمودارها و صورتهای مالی و اداری کاربرد دارد.

و برای  94های ابعاد کوچک است. اندازه قلم برای نامه B Nazaninهای اداری معموالً قلم مناسب برای نگارش نامه

ای سانتیمتر و بر 8/9های چپ و راست را برای ابعاد کوچک شود حاشیهمناسب خواهد بود. پیشنهاد می 91ابعاد بزرگ 

شود. همچنین، برای زیبا  های باال و پایین صفحه متناسب با حجم متن تنظیمدر نظر بگیرید. حاشیه 8/4الی  4ابعاد بزرگ 

 ( تنظیم کنید.Justifyچین )آن را به صورت تمام متن ،نامهشدن 
  

 های اداریاصول نگارش نامه -6-92

د. برخی از سازمانها برای خود سبک خاصی دارند و های اداری، سبکهای مختلفی وجود داربرای نوشتن نامه

هستند که از همان سبک پیروی کنند. باید به خاطر داشته باشید که مهمترین اصل و قاعده برای هر  کارمندان آنها ملزم

ن است. نامه اداری، ایجاد ارتباط مؤثر با خواننده است. بنابراین، هر روشی که به درک درست خواننده کمک کند، بهتری

 های اداری باید چهار اصل را در نظر گرفت: دقت، اختصار، وضوح و لحن مناسب.به طور کلی در نوشتن نامه
 

 دقت )درستی( -6-92-9

خواهد بگویید(. از دانید چه میدانید )میرا می شخواهید بگویید، معنی و مفهوممطمئن شوید که آنچه را که می

ده کنید. کلمات غلط یا عبارات و جمالت بد، موجب درک غلط خواننده و بر هم زدن کلمات درست در جای مناسب استفا
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موقعیت )وضعیت( مورد انتظار خواهد شد. سعی کنید از نامهای اختصاری استفاده نکنید مگر اینکه خواننده با آنها آشنا 

 باشد. بیان عبارات و جمالت تلگرافی و مبهم موجب سردرگمی خواننده خواهد شد.

ای تردید کردید و ناچار رود. پس اگر در امالی کلمهمام محاسن نامه با یک یا چند غلط امالیی و انشایی از بین میت

بودید که در نامه به کار ببرید باید به کتاب لغت مراجعه کنید یا از شخص مطلعی بپرسید. فرهنگهای لغت برای کنترل 

توانید به جای کلمات دشوار، از به شما کمک خواهند کرد. همچنین میهم امالی صحیح کلمات و هم مفاهیم دقیق آنها 

استفاده  هستند ها و اصطالحاتی که معمول و مصطلحتر استفاده کنید. در مکاتبات اداری و یا بازرگانی از واژهکلمات ساده

ا گذشت زمان، کاربرد جدیدی شوند و یا ممکن است بها در مفاهیم مجازی خود به کار برده میکنید. گاهی اوقات واژه

 دهند. پیدا کرده باشند. در هر حال، فرهنگهای لغات این مفاهیم و تغییرات را نشان می

 

توان به تارنمای فرهنگستان زبان و ادب فارسی توجه: برای اطالع از آخرین تغییرات در زبان و ادبیات فارسی می

 مراجعه نمود.

  

 اختصار -6-92-2

ید در سراسر نوشته از اصل موضوع دور نیفتاده و تمام بحثها و مثالها و اجزای نوشته را با هماهنگی نویسنده نامه با

نویسی کامل، پیرامون موضوع اصلی بیان کرده و تأثیری واحد در ذهن خواننده القا کند )وحدت موضوع(. از طوالنی

های طوالنی و کلمات فاظر برسید. از جمالت طوالنی، پاراگرمورد ن اجتناب کنید و متن را ساده نگاه دارید. سریعاً به نکته

 زیاد چند هجایی پرهیز کنید. 

درصد  18تا جایی که ممکن است نامه را مختصر تهیه کنید؛ مشروط بر اینکه جزئیات مهم حذف نشوند. تقریباً 

 8کلمه، تا  47میزان برای جمالت تا  فهمند. اینکلمه تشکیل شده باشند با یک بار خواندن می 4مردم، جمالتی را که از 

یابد. هدف هر جمله باید بیان یک فکر یا نکته باشد. اگر جمالت خیلی کوتاه باشند، هنگام خواندن ایجاد درصد تقلیل می

ی کنند. بنابراین، سعی کنید بین طول جمالت موازنه وجود داشته باشد، نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند. وقتسکته )توقف( می

 سازید از این اصول کلی پیروی کنید:ای میجمله

 .اغلب جمالت را کوتاه، ساده و مستقیم بنویسید 

 گذاری از عواملی که در روشنی بیان نویسنده و سهولت درک خواننده بسیار مؤثر است، رعایت قواعد نقطه

 است.

  کلمه است. 42تا  98طول متوسط و مطلوب برای جمله 

  یا دو تفکر اصلی را منتقل سازید.در هر جمله تنها یک 

 .از تأکید مناسب استفاده کنید تا اهمیت نسبی نظرات را در یک جمله نشان دهید 

 .با قرار دادن چند قید یا شرط، جمله را پیچیده نکنید 

 .)از جمالت جداگانه استفاده کنید )گهگاه از عبارات معترضه استفاده نمایید 

 ل و فعل( در هر جمله واضح باشند.دقت کنید که ارتباطها )بین فاع 

 .از حروف ربط و عبارات ارتباطی استفاده کنید تا متن برای خواندن روان شود 

هر نوشته را به یک موضوع اختصاص دهید. گنجانیدن چند موضوع در یک نامه شما را در ربط دادن آنها دچار مشکل 

به نوشتن چند موضوع در یک نوشته اداری هستید، ابتدا به  کند. اگر ناگزیرسازد و خواننده پیام اصلی را گم میمی

های جداگانه و با اختصاص موضوع اصلی و سپس به پیامهای فرعی بپردازید. بهتر است موضوعهای مختلف را در پاراگراف

بلکه نامه را نیز شماره به هر یک از هم جدا سازید. این کار نه فقط به خواننده کمک خواهد کرد تا مفاهیم را دنبال کند، 
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 را  "باید تصدیق کرد که ..."کند. از به کار بردن عبارات زائد خودداری کنید. اظهاراتی نظیر برای خواننده جالبتر می

 توان حذف کرد، بدون اینکه مفهوم جمله تغییر کند. می

کنید. به طور کلی استفاده از از تکرار اسامی بپرهیزید؛ بکوشید از تکرار نام خود و یا شرکت خود در نامه پرهیز 

 سعی کنید نامه را از زبان سوم شخص بنویسید.کند. تر میضمیر فاعلی و ضمایر ملکی، نوشته شما را روانتر و قابل فهم

آورید باید آن را در داخل گیومه قرار داده و در پاورقی با ذکر منبع اگر مطلبی را از کسی عیناً در نوشته خود می

 های دیگران بدون ضرورت واقعی خودداری کنید.ها و نوشتهاشاره کنید؛ همچنین از نقل گفتهو صفحه بدان 
 

 وضوح -6-92-3

 کننده مانند جمالت زیر اجتناب کنید:صریح باشید و از به کار بردن عبارات مبهم و گیج

 ده قلم کارد و چنگال

 با رشد چند درصدی

 یک فضای بسیار بزرگ

 کیلوگرم 822حدود 

 ق را کنترل کنید و آنها را دقیق بیان کنید:حقای

 عدد 942ده قلم کارد و چنگال به تعداد 

 درصدی 4با رشد 

 کیلومتر 7کیلومتر در  1

 کیلوگرم 878

از کلمات غیرمصطلح استفاده نکنید. هر جا که ناچارید از اصطالحات فنی استفاده کنید، ببینید آیا الزم است درباره آن 

ای را که پردازی و با صراحت، نکتهنامه دارد. بدون حاشیه این امر بستگی به سطح معلومات خواننده توضیح دهید یا نه.

خواهید بگویید. اگر خواننده را مجبور کنید که برای رسیدن به نکته اصلی راه زیادی را بپیماید، ممکن است عالقه خود می

 خارج شود. را به خواندن نامه از دست بدهد یا رشته کالم از دستش

به خاطر داشته باشید که هدف کلی شما انتقال پیام و ارتباط مؤثر است. اگر اضافه کردن یک توضیح طوالنی به 

به  نباید وضوح و روشنی مطلب قربانی مختصر کردن شود.کند، این کار را انجام دهید. تر شدن مطلب کمک میروشن

 رد نظرتان را خوب بفهمد، اما نه آنقدر که نکته اصلی بین آنها گم شود.تان اطالعات کافی بدهید تا نکته موخوانندگان
 

 لحن مناسب -6-92-4

کنند. سبک در حقیقت، شیوه نگارش ها، بستگی به موضوع و هدف آنها، سبک و آهنگ )لحن( خاصی را دنبال مینامه

جه به موضوع نامه و روش مکاتبات است که بایستی در آن اصول دقت، اختصار و وضوح رعایت شود. شما باید با تو

سازمان مربوطه، سبک نگارش خود را تقویت کنید. اگر در حین نوشتن نامه یا قبل از آن، هدف نامه و خواننده آن را در 

 نظر داشته باشید، لحن نامه مشخص خواهد شد. 
 

 یک نکته کاربردی:

تصور کنید که به جای نوشتن نامه به  فرض کنید.در موقع نوشتن متن اصلی نامه همواره خود را در مقابل مخاطب 

خواهید گویید؟ آن چه میشما مأموریت داده شده است تا پیام را حضوری و شفاهی به مخاطب برسانید؛ چه می

با  ؛ حالساختمان اصلی نوشته شما آماده است ،بگویید روی کاغذ بیاورید. به همین سادگی و به همان سادگی گفتار

 شود. عیوب زبانی رفع می ،کمی دستکاری
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 یک پیشنهاد مفید:

خواهید در نامه بنویسید برای تصویر ینه بایستید و آنچه را که مییتوانید در مقابل آاین مهارت می برای تمرین

 خود به عنوان مخاطب بیان کنید.

 

 کنترل نهایی -6-93

ا پرینت بگیرید و با دقت مطالعه کنید. مطالعه در انتها، پس از آماده شدن نامه و پیش از ارسال آن، یک بار آن ر

روز انجام دهید تا از مناسب بودن آن اطمینان حاصل کنید. نامه زمانی قابل  4نامه را حداقل در دو وعده و با فاصله 

 قبول خواهد بود که پاسخ شما به سئواالت زیر مثبت باشد:

 ؟کندآیا این نامه پیام مناسبی از درخواستتان ارائه می 

 آیا برای خواننده جالب و درک آن آسان است؟ 

 کند؟آیا منظورتان را به وضوح برآورده می 

 آیا همه واقعیتها را در بر دارد و دارای نظمی منطقی است؟ 

 اید؟خواستید بگویید، گفتهآیا آنچه را که می 

 آیا لحن آن صحیح است؟ 

 کند که چه کسی باید چه کاری انجام دهد؟آیا مشخص می 

 اید؟به تعداد کسانی که الزم است از محتوای آن مطلع گردند، نسخه )رونوشت( تهیه کرده آیا 

  

 نگاری مؤثر توسط رایانامهنکاتی در مورد نامه -6-94

تواند های غیرالکترونیکی، توجه به نکات زیر مینگاری الکترونیکی، عالوه بر رعایت نکات مربوط به نامهدر نامه

 ا افزایش دهد:تأثیرگذاری نامه ر

  احساس من در مورد دریافت چنین پیامی چه خواهد "خودتان را به جای دیگران قرار دهید و نزد خود بگویید

 "بود؟

 آورید خودداری کنید، زیرا این کلمات بار های رو در رو به زبان نمیاز به کار بردن کلماتی که در محاوره

 معنایی منفی دارند.

 دهی و این که مخاطب مقتضی آمیز و آزاردهنده بدون در نظرگرفتن الزام پاسخوهینهرگز به یک پیام تند، ت

( قرار draftنویس )پیام شما چه کسی باید باشد پاسخ ندهید. سپس جواب خود را بنویسید و در قسمت پیش

 ساعت بعد بخوانید. اگر الزم بود مؤدبانه جوابش را بدهید. 4آن را دوباره  دهید و

 ه و محاوره با همکاران یا کارمندان محیط کاری خود را با رایانامه انجام ندهید.هرگز مذاکر 

 ترسید، مراقب افشا شدن پیام کتبیاگر از اینکه خونسردی خود را در محاوره رو رد رو از دست بدهید می 

 خود نزد دیگران نیز باشید و متن آن را قبل از ارسال چک نمایید.

 که امکان سوء استفاده از آن بر همگان مشخص شده است، بپرهیزید. "نامهطومار"های از ارسال رایانامه 
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 چند مثال کاربردی -6-95

 نمونه نامه درخواست شغل و استخدام -6-95-9

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 .......... /سرکار خانمجناب آقای

 مدیر عامل محترم ..........

 

 با سالم و احترام

خدام آن شرکت در نشریه/روزنامه .......... مورخ .......... جهت همکاری در بخش .......... آن بدین وسیله پیرو درج آگهی است

دارد. شرکت، به پیوست مشخصات و سوابق شغلی )رزومه( اینجانب .......... را برای اعالم آمادگی جهت همکاری تقدیم می

های بازاریابی، تسلط کامل به زبان انگلیسی، و گذراندن دوره امید است ویژگیهای اینجانب از جمله تحصیل در رشته ..........

داشتن مهارتهای ارتباطی قوی، اعتماد به نفس باال و اشتیاق به یادگیری مداوم و به روز نمودن اطالعات شغلی مورد توجه 

شرکت را برآورده  ها و خدمات مورد نظر آنهآن مدیریت محترم قرار گیرد و فرصتی را فراهم سازد تا بتوانم خواست

دهید تشکر سازم. ضمن آرزوی توفیق و بهروزی برای جنابعالی، از وقتی که به بررسی رزومه اینجانب اختصاص می

 .دالزم و آشنایی بیشتر اعالم می دار آن شرکت برای ارائه سایر اطالعات نموده و آمادگی خود را جهت حضور در

 

 با تشکر

 نام و نام خانوادگی

 امضاء
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 نمونه نامه اعتراض به نتیجه گزینش  -6-95-2

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 محترم هسته گزینش .......... یاستر

 

 با سالم و تحیت

قانون گزینش با مشخصات زیر که در آزمون استخدامی و  98رساند اینجانب .......... در اجرای ماده به استحضار می

گی و ض به رأی هسته ..........، تقاضای تجدید نظر خود را برای رسیدمصاحبه شرکت .......... شرکت نموده است در اعترا

 . همچنین تاریخ ابالغ رأی مورخه .......... بوده است که تصویر آن به ضمیمه ارسال دداراعالم رأی به حضور تقدیم می

 د که:رسانگردد. در ادامه در خصوص دالیل اعتراض به نتیجه گزینش به عرض آن مقام محترم میمی

 دلیل اول 

 دلیل دوم 

 ... 

در خاتمه با ذکر مجدد اهمیت نتیجه گزینش در زندگی کاری و شخصی، تقاضای تجدید نظر در رأی صادره را حضورتان 

 .دو از بذل توجه و مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دار دنمایتقدیم می

 

 افزون با آرزوی توفیق روز

 نام و نام خانوادگی

 امضاء
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 در خواست انتقالی یا مهمان شدن در دانشگاه -6-95-3

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 جناب آقای دکتر ..........

 یس محترم دانشگاه ..........ئر

 

 با سالم و احترام

انی .......... سال .......... به علت ..........، متقاضی میهم رشته رساند اینجانب .......... دانشجوی ورودیبدین وسیله به استحضار می

خصوص  . لذا، از جنابعالی تقاضا دارد دستور فرمایید مساعدت الزم دردباشبه مدت .......... نیمسال در دانشگاه .......... می

 دانشجوی میهمان مبذول نمایند. قبالً از بذل توجه و همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارد.

 

 فراوان سپاسبا 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء
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 نمونه نامه درخواست امریه -6-95-4

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 .......... /سرکار خانمجناب آقای

 مدیر محترم ..........

 

 با سالم و احترام

رساند اینجانب .......... فارغ التحصیل مقطع .......... رشته .......... دانشگاه .......... شهر .......... که به تازگی فارغ به استحضار می

و ضمن کسب  دتا خدمت مقدس سربازی را با اخذ امریه در آن سازمان بگذران دتمایل دار است التحصیل گردیده

 . در صورت پذیرش تقاضا، اینجانب متعهد دمند گردهای متخصصین محترم آن سازمان نیز بهرهتجربه، از راهنمایی

ری، مقررات اداری آن سازمان را مد نظر قرارداده و طی تمام مدت خدمت، عالوه بر رعایت نظم و انضباط کا دگردمی

 . در ضمن، یک نسخه از سوابق علمی و اجرایی اینجانب به پیوست تقدیم دله را به نحو احسن به انجام رسانامور محو

 .کمال تشکر را داردگردد. پیشاپیش از بذل توجه و مساعدت حضرتعالی در این خصوص می

 

 آرزوی توفیق روز افزونبا 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء
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 نمونه نامه درخواست خوابگاه -6-95-5

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 دکتر .......... /سرکار خانمجناب آقای

 معاون محترم دانشجویی دانشگاه ..........

 

 با سالم و احترام

 تانتفاده از خوابگاه دانشجویی را حضوروسیله اینجانب .......... دانشجوی ورودی سال .......... تقاضای خود جهت اس بدین

. خواهشمند است با توجه به بعد مسافت از موطن اصلی اینجانب در شهر ..........، مساعدت الزم جهت ددارمیتقدیم 

 تخصیص خوابگاه مبذول نمایند. پیشاپیش از جنابعالی کمال تشکر را دارم.

 

 آرزوی توفیق روز افزونبا 

 نام و نام خانوادگی

 ریخ و امضاءتا
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 نمونه نامه به فرمانداری جهت درخواست گاز -6-95-6

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 جناب آقای ..........

 فرماندار محترم ..........

 

 با سالم و احترام

رساند اینجانب .......... به نمایندگی از ساکنان .......... به علت مشکالت عدیده ناشی از عدم وجود شبکه به استحضار می

کشی گاز .......... دستورات الزم را مبذول فرمایید. همچنین، گازرسانی، از حضرتعالی تقاضا دارد در خصوص اشتراک و لوله

سازد، مستدعی است با توجه به در پیش بودن فصل زمستان و اینکه اثرات نبود انشعاب گاز خود را بیشتر نمایان می

ل مبذول فرمایند. پیشاپیش از بذل توجه و مساعدت جنابعالی کمال تشکر دستور فرمایید اقدام عاجل جهت حل این معض

 را دارد.

 

 افزون با آرزوی توفیق روز

 ساکنان ..........

 

 آدرس )دقیق(: ..........

 

 )اسامی ساکنان به همراه تلفن و امضاء(
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 نمونه استشهاد محلی -6-95-9

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 استشهاد محلی

 

 دهیم:نندگان زیر گواهی میکءاینجانبان، امضا

...... دانشنامه دائم/گواهینامه موقت صادره از دانشگاه .......... به شماره دانشجویی .......... مورخ .......... متعلق به خانم/آقای ....

 ... مفقود شده است.فرزند .......... دارای شناسنامه شماره .......... صادره از .......... متولد .......... ساکن .......

 

 نام و نام خانوادگی و نشانی محل سکونت )نفر اول(: -9

 امضاء

 

 نشانی محل سکونت )نفر دوم(:  نام و نام خانوادگی و -4

 امضاء

 

1- ... 

 

 ید یکی از مراجع رسمی: تأیمحل 

 )محضر اسناد رسمی/کالنتری محل/یکی از سازمانهای دولتی یا یکی از نهادهای انقالبی(
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 نمونه استشهاد محلی -6-95-9

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 استشهاد محلی

 

 بدین وسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطالع کامل دارند اینجانب .......... فرزند .......... همسر .......... و ساکن .......... 

 اشم، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند.بمی

 

 با تشکر

 

 نمایم. فرزند .......... به شماره شناسنامه .......... صحت مراتب فوق را گواهی میاینجانب .......... 

 امضاء

 

 نمایم. اینجانب .......... فرزند .......... به شماره شناسنامه .......... صحت مراتب فوق را گواهی می

 امضاء

 

... 

 

 دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسالمی محل:

 باشد. مضاء/اثر انگشت شهود فوق مورد تأیید میصحت موارد فوق و ا

 

 مهر و امضاء
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 هفتمفصل 

 نویسیاصول رزومه
 
 

 مقدمه -7-1

خود را به دیگران معرفی کنیم. برای این  یفعالیت کاری در دنیای امروز مستلزم آن است که به نحوی اثربخش

ای بیان کنیم که تصویری روشن و شفاف از ما در ذهن منظور الزم است تحصیالت، تجربیات و مهارتهای خود را به گونه

کنندگان به مهارتها و تجربیات مشخصی نیاز دارند؛ پس باید در موارد متفاوت و متناسب با استخدام اد شود.دیگران ایج

های مختلفی به صورت مختصر یا مشروح و با تأکید بر موضوع یا موضوعات خاص ارائه کنیم. توجه به نیازها آنها، رزومه

باشد را در معرض ش کنیم تا دییاا  آن هه مد نظر آنها میو انتظارات مخاطبان بسیار حائز اهمیت است و باید تال

 یضاوتشان یرار دهیم.

توانند منابع به واسطه سند مکتوبی که آخرین اطالعات تحصیلی و شغلی هر فرد در آن درج شده، مدیران می

یان کارشناس )یا جوینده انسانی مورد نیاز خویش را پس از ارزیابی رزومه و مصاحبه انتخاب کنند. در وایع رزومه پل م

 کار( و مدیر است که پس از گفتمانی دو سویه و بررسی صالحیتها به استخدام منجر خواهد شد.

 

 تعریف رزومه -7-2

ای از اطالعات در مورد وضعیت تحصیلی، تجربیات کاری، ( به مجموعهResumeنامه )رزومه یا کارنامک یا تجربه

شود که شایستگی یک فرد را برای عضویت، همکاری یا استخدام این مهارتها گفته می گر شدنمهارتها و مویعیتهای جلوه

 دهد. در یک انجمن علمی، مؤسسه یا سازمان نشان می

شود. ( به جای رزومه استفاده میC.V. ~ Curriculum Vitaeدر کشورهای مختلف از دو واژه رزومه و سی وی )

ای مشتمل بر سوابق تحصیلی و شوند که در این صورت به نوشتهبه کار گرفته می گاه این دو واژه کامال  معادل یکدیگر

اند. در زبان التین واژه سی وی از دو کاری اشاره دارند. اما در برخی منابع نیز بین این دو واژه تفاوتهایی یائل شده

آموختگان ها و دانشلمی دانشگاهمؤلفه، یعنی تحصیالت و تجربه کاری، تشکیل شده است. دانشجویان، اعضای هیئت ع

شود، در حالی تر است. گاهی سی وی در هند صفحه ارائه میکنند که از رزومه طوالنیعلوم پایه معموال  سی وی تهیه می

های فرد است که به ندرت حجم آن از یک یا دو که رزومه به شکل یک آگهی مکتوب درباره مهارتها، یابلیتها و شایستگی

ای او را شود. معموال  رزومه شامل شرح حال و زندگینامه فرد نیست و صرفا  سندی است که اعتبار حرفهر میصفحه بیشت

 دهد.نشان می

های گروهی در فعالیتهای آموزشی، تحایااتی، تولیدی رزومه، نتیجه کار فردی است و یادر نیست هگونگی همکاری

مان را نشان دهد. در این موارد به جای رزومه از پورتفولیو و خدماتی در یک دانشگاه، مؤسسه، شرکت و یا ساز

(Portfolioاستفاده می ).شود؛ در حایات، تمرکز پورتفولیو بر کیفیت است، ولی رزومه بر کمیت متمرکز است 
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 هدف از نوشتن رزومه -7-3

های تحصیالت و تجربهکننده برای آگاهی از میزان مهمترین ویژگی رزومه ارائه اطالعات الزم به شرکت دعوت

ای کارجویان برای ریابت با رییبان دیگر در احراز شغل یا رتبه توان رزومه را به نوعی تبلیغ حرفهشغلی است. در وایع می

آید. خصوصا  در بخش سوابق شغلی و تحصیلی، اغلب دانست. رزومه به نوعی، شناسنامه کاری کارجویان به حساب می

عناوین شغلی پیشین و در نهایت، شرکتها و سازمانهای صاحب نام یبلی را در انتخابها مد نظر  مدیران، تجربه، خالییت،

گیر و پردردسر است؛ با کنند. تهیه و تدوین رزومه فرایندی ویتافراد به دالیل مختلف رزومه تهیه می دهند.یرار می

 د. کنناپذیر میاین حال، وجود یکی از دالیل زیر، تهیه آن را اجتناب

 

 درخواست استخدام و مصاحبه شغلی -7-3-1

شاید بتوان گفت که مهمترین دلیل برای تهیه رزومه آن است که فرد بتواند مهارتها و یابلیتهای خود را برای به 

کننده را متااعد کند که از شایستگی الزم برای حضور در جلسه دست آوردن شغل مورد نظر ارائه نماید و استخدام

 احراز شغل مورد نظر، برخوردار است. مصاحبه و 

هدف از انجام مصاحبه، تبادل اطالعات شفاهی برای درخواست همکاری با مؤسسات آموزشی، عضویت در انجمنهای 

های عالی دانشگاهی و جلب موافات یک شرکت به منظور استخدام یک متااضی است. علمی، ادامه تحصیل در دوره

آوری شده و تدوین شده خود بر تصمیم نهایی طرف ماابل تأثیر ا اطالعات جمعمصاحبه فرصت مناسبی است که ب

 گیر است؛ به همین خاطر با همه داوطلبین مصاحبه اجرای فرایند مصاحبه برای مؤسسات پرهزینه و ویت بگذارید.

درخواست انجام با هدف  خواهند. رزومهکنند، بلکه ابتدا برای انتخاب کردن افراد واجد شرایط از آنها رزومه مینمی

دهد و شوندگان یرار میشود. ارائه رزومه فرد را در فهرست مصاحبهش در استخدام تهیه و ارسال میمصاحبه و پذیر

 کند.به عنوان یک مرجع راهنما یا بخشی از مستندات یابل ارائه در هنگام مصاحبه، وی را در یادآوری سوابق کمک می

 

 های علمی دانشگاههاعضویت در هیئت -7-3-2

عضویت در جمع اساتید دانشگاهی نیز همانند همکاری با سایر مؤسسات به ارائه رزومه با شرایط خاص خود )یعنی 

 سی وی( نیاز دارد.

 

 های علمیعضویت در انجمن -7-3-3

جام فعالیتهای ای و توانایی انها، مستلزم اثبات برخورداری از صالحیت علمی و حرفهعضویت در این یبیل انجمن

شود. از سوی داوطلبانه تخصصی و گروهی است که این مهم از طریق ارائه رزومه )معموال  سی وی( مناسب میسر می

 تواند در افزایش اعتبار رزومه وی تأثیرگذار باشد.های علمی نیز میدیگر، عضویت فرد در انجمن

 

 هامعرفی در گردهمایی -7-3-1

تواند آغاز یک ارتباط ای او به اختصار میش یا کنفرانس و بیان سوابق علمی و حرفهمعرفی سخنران در یک همای

 های مشترک، ایجاد کند.علمی بین سخنران و مدعوین باشد و همکاری دو طرفه آنها را در آینده، به علت وجود عالیه

 

 اعتبار مؤسسات و شرکتها -7-3-1

ها هستند. سازمانی از لحاظ ریابتی یدرتمند بایی ن سودآوری بنگاهها، مهارتها و استعدادهای کارکنان، ضامایده

ماند که دانش و مهارتهای مورد نیاز خود را تولید کند و کیفیت، خدمات، نوآوری و سرعت را کانون توجه خود یرار می
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فراد شاغل در آن و های ادهد. بنابراین، رزومه )و در حایات پورتفولیوی( یک شرکت یا سازمان معادل برآیند رزومه

بیانگر نشان تجاری آن است. به همین دلیل، سازمانها نیز برای گزینش و انتخاب کارمند به رزومه توجه دارند. وجود 

شود و افراد فاید توانایی، صرفا  های ایتصادی، یک سرمایه محسوب میهای وزین برای بنگاهکارکنان توانا و دارای رزومه

 روند.یمنبع هزینه به شمار م

 

 برداری شخصیبهره -7-3-1

 برداری شخصی از رزومه به یکی از دالیل زیر است:بهره

 :خود ارزیابی برای پی بردن به نااط یوت و ضعف، معرفی خود به سایرین و اظهار توانایی در انجام  خود ارزیابی

را در کسب موفایت در  تواند شمایک کار خاص )مانند تدریس و مشاوره( ضرورت دارد. خود ارزیابی می

 ریزی زندگی یاری دهد.دنیای خارج با اتکا به نااط یوت، تعیین مسیر مطالعاتی و شغلی در آینده و برنامه

 :های اجتناب از مواجه شدن با احساس ناکامی و شکست این است که موفایتهای گذشته یکی از راه تقویت انگیزه

ن موفایتها است و هر یک از بندهای مذکور در آن به نوبه خود را به خود یادآور شویم. رزومه برآیند ای

فکر کردن در مورد موفایتها عامل  رزومه، مجموعه موفقیتهای انسان است.برآیند موفایتهای دیگر هستند. 

مهمی در ایجاد انگیزه برای فعالیتهای آتی است. وجود احساسات مثبت در انسان، تأثیرات روحی و روانی 

کند که عملکرد بهتری از خود نشان دهد. رزومه، انسان را از گذارد و به وی کمک میر جای مینیرومندی ب

توان نگاه از بیرون به دهد. با ارائه رزومه میکشاند و در معرض آزمون و ریابت یرار میحاشیه به متن می

 خود را با نگاه خود از درون منطبق کرد.

 :وزین عالوه بر افزایش اعتماد به نفس، موجب بهبود رفتارهای اجتماعی تهیه یک رزومه  لذت بردن از رزومه

کند پیشرفت شود، به نحوی که دیگر فرد سعی نمیشود. از سوی دیگر، باعث تاویت خصائل انسانی مینیز می

نیز  کوشد تا در کنار ارتاای دیگران، خود رادیگران را محدود، یا ریبا را از صحنه ریابت حذف کند، بلکه می

 رشد دهد.

 دهد. بسیاری از مشکالت امروز تهیه رزومه وضعیت موجود ما در اثر عملکرد گذشته را نشان می نگری:آینده

برنامگی گذشته خود ما است. اگر امروز تمام تالش خود را برای دستیابی به موفایتهای توجهی و بیتاوان بی

 ینده در نظر نگیریم، باید تاوان آن را بپردازیم.ای صرف کنیم و فرصتی را برای اندیشیدن به آلحظه

 

 انواع رزومه -7-1

های هر بخش توجه کرد.  رزومه عناوین و کاربردهای مختلفی دارد؛ برای ارائه موضوعات مختلف باید به ویژگی

 شوند.ها معرفی می ترین انواع رزومه در ادامه مهمترین و کاربردی

 

 صیلیهای دانشگاهی و تح رزومه -7-1-1

شود. یالب این گونه  های معتبر استفاده می این نوع رزومه برای ارتاای سطح دانش و اخذ پذیرش از دانشگاه

التحصیلی، مهارتها و عناوین مختلف در  ساده است و بیشتر توضیحی درباره مااطع تحصیلی، محل فارغ ها معموال  رزومه

منطاه، استان، کشور و در نهایت، مهمترین و ارزشمندترین سطح آزمونها، المپیادها و موفایتهای کسب شده در سطح 

شود  های معتبر معموال  تراز نمرات دوران تحصیلی شما ارزیابی می المللی است. برای ادامه تحصیل در دانشگاه علمی و بین

 و با تأیید و ارسال مدارک و در نهایت آزمون دانشگاه مورد نظر، پذیرفته خواهید شد. 
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 های دانشجوییرزومه -7-1-2

های دیگر، سوابق شغلی کمتری دارند و محتوای اکثر آنان را فعالیت در  های دانشجویی بر خالف رزومه رزومه

کارهای دیگر تشکیل داده های آموزشی، کالسهای خصوصی و بسیاری از  شرکتها به طور نیمه ویت، تدریس در مؤسسه

 است. 

لب ساده و راحتی دارد. در بسیاری از آنان دو یا سه مورد ساباه کاری ذکر ها، یا سبک نوشتاری این نوع رزومه

ای در بسیاری از آنان وجود ندارد زیرا به جز  شود. بنابراین، نیازی به افزودن جزئیات اضافی نیست. سوابق حرفه می

ند، افراد دیگر هنین شو دانشگاهی خود جذب همان فعالیت می درصد بسیار محدودی که با استفاده از رشته مرتبط

دانشگاهی خود  ها و شرکتهای دیگر، به فعالیتهایی غیرمرتبط با رشته آورند و اغلب در فروشگاه مویعیتی به دست نمی

 .پردازند می

 

 ! یك توصیه

توصیه پردازند اما سابقه کار کافی ندارند،  دانشگاهی خود می برای آن گروه از دانشجویانی که به فعالیتی مرتبط با رشته

های دانشجویی و تشكیل  شود که در رزومه، مهارتها و قابلیتهای دیگر و متمایزتر خود را ذکر کنند. مثالً پروژه می

های مرتبط  نامه برای تحقیق و بررسی درباره موضوعات مختلف علمی، و پایان دانشگاه های تخصصی در محیط کارگروه

توان برای رفع این مشكل به کار برد.  شند، از جمله راهكارهایی هستند که میگذاری و بازبینی داشته با که قابلیت سرمایه

توانید درباره افتخارات، مقاالت و یا حتی نشریاتی  اهداف، نظرات و انگیزه خود را برای همكاری عنوان کنید. همچنین می

مختلف نیز شاهد بسیار معتبری از های آموزشی های شرکت در کارگاهگواهینامه .اید، توضیح دهید که به چاپ رسانده

 فعال و پویا بودن دانشجو در طول دوران تحصیل است.

 

 های کاری رزومه -7-1-3

هایی است که اغلب به کارفرمایان، کارآفرینان و مدیران ارائه  های کاری، یکی از پرطرفدارترین رزومه رزومه

شود. در بخش دوم نیز  شخصی فرد جویای کار درج می توضیحات و اطالعات ،ها شود. در بخش اول این نوع رزومه می

شوند.  های معتبر دانشگاهی در این یسمت نوشته می گردد؛ معموال  آخرین مدارک و گواهینامهاطالعات تحصیلی ذکر می

ها و سال دریافت  ها، رتبه اما مهمترین بخش این رزومه بخش سوم و توصیف سوابق شغلی است. با در نظر گرفتن پست

های مختلف شغلی، باید بر اساس هر سال، نام شرکت، محل و سمت خود را ذکر کنید. در وایع شناسنامه و سوابق  حکم

تواند سرنوشت  کاری شما در این بخش مشخص خواهد شد. به یاد داشته باشید: این بخش بسیار حساس است و می

پردازی  سوابق خود را بنویسید و از حاشیه ،ای مختلف دیگره ها و نمونه همانند رزومه کاری شما را تغییر دهد. بنابراین

شود. هر شخصی بر اساس عالیق خویش در  های مختلف نوشته می خودداری کنید. در بخش آخر مهارتها و گواهینامه

یز پر توانید این یسمت را ن گذراند؛ بنابراین اگر مهارتی دارید، می دوران تحصیل، آموزشها و مهارتهای مختلفی را می

 کنید.

 

 های مدیریتی رزومه -7-1-1

تر به این موضوع بپردازیم، باید به رزومه مدیران، اساتید و متخصصان نیز  تر و جدی ای اگر بخواهیم کمی حرفه

ای برخوردار است. در این بخش مدیران با  ها از اهمیت ویژه های اجرایی در این گونه رزومه اشاره کنیم. سوابق و پست

های یا در یالب مدیران و رؤسای نظام گیرند و در حاشیه و های عادی فاصله می های باالتر، بیشتر از رزومه ه پستارتااء ب

های دانشگاهی و کاری در این یسمت افراد بر حسب مسئولیتهای پیشین،  شوند. بر خالف رزومه حکومتی مستار می
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کنند. شاید به جرأت بتوان گفت علیرغم  لیدی را تسخیر میهای ک کارکردهای اجرایی و حضور در فعالیتهای مختلف، پست

 های عالی است. های بزرگ، ضامن کسب پست های فردی و اجرای پروژه سوابق و تحصیالت دانشگاهی، توانمندی

ای برخوردارند و بخش  ها از اهمیت ویژه ها و نام شرکتها و نمایندگی های مدیریتی سوابق کاری، پست در رزومه

دهند. اغلب این مدیران، مسئوالن اجرایی بخشهای مختلف دولتی و خصوصی  ز رزومه را به خود اختصاص میزیادی ا

مسئولیتهای فراوان  ،شک کنند. بی های باالتر، رزومه خود را ارسال می اند و برای ترفیع کاری و انتاال به بخشها و رتبه بوده

 خورد. ه به هشم میو افتخارات آنان طی سالهای متوالی بیشتر در رزوم

 

 اجرایی ارشد رزومه مدیران -7-1-1

شرکتها، وزیران، معاونان رئیس جمهور و باالترین ماام اجرایی کشور، یعنی  ارشد ها را مدیران یالب این رزومه

ها پر از جزئیات و شرح وظایف کاری، مسئولیتهای داخلی و خارجی،  دهند. اغلب این رزومه رئیس جمهور تشکیل می

های آموزش عالی ضمن خدمت در داخل و خارج از کشور، مأموریتها و بسیاری از مطالبی است که حتی رزومه را  رهدو

های مختلفی هستند که هنین  دهند. مسلما  این افراد منتخبان و نمایندگان مردم و گروه به بیش از سه صفحه افزایش می

آنان مملو از سوابق کاری و عناوین و اطالعات مختلف است. این  های وظایف مهمی را به عهده دارند. در نتیجه، رزومه

 شوند. می فهرستبندی و  و با دیت فراوان خوانده و شرح مسئولیتها طباه ها اغلب به وسیله یک تیم منسجم هرزوم

 

 محتوا و قالب رزومه -7-1

بی اصولی و متداول پیروی کند. این اگر هه هر فردی رزومه و محتوای خاص خود را دارد ولی در نهایت باید از یال

ها، آثار و مااالت  ها، مهارتها، موفایتها، افتخارات، رتبه اصول عبارتند از مشخصات فردی، سوابق شغلی و تحصیلی، تجربه

آید و بهتر است افراد، حتی با گذشت زمان، طیف وسیعی از این یبیل اطالعات به دست می هاپ شده و وضعیت استخدام.

صت تهیه و تنظیم رزومه را ندارند، نسبت به ثبت رخدادهای علمی و کاری خود برای آینده ایدام کنند؛ در غیر اگر فر

این صورت، جزئیات مربوط به فعالیتها و ایدامات مختلف به مرور زمان فراموش خواهند شد. همه هیز بر مبنای 

در بانک اطالعات وارد شود. در ادامه بحث، به معرفی  درنگ و با جزئیات کاملاطالعات است. هر فعالیت جدید باید بی

 پردازیم.بخشهای مختلف رزومه می

 

 مشخصات فردی -7-1-1

شود تا مخاطب بتواند به راحتی با شما تماس بگیرد. در این یسمت رزومه همواره با مشخصات فردی شروع می

د. در شوانی پستی و شماره تلفن ذکر میماره ملی، نشمعموال  نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و محل صدور آن، ش

هر حال باید اطالعات کامل تماس با خود را ذکر کنید. نشانی پستی دائمی خود را در رزومه ارائه کنید. اگر آدرس مویتی 

یانامه( را نویسید حتما  بر مویتی بودن آن تأکید و اشاره کنید. در صورت وجود، فاکس )دورنما( و آدرس ایمیل )رامی

کننده بیان شود مگر اینکه استخدامنیز ارائه دهید. ذکر وضعیت تأهل و تعداد فرزندان در مشخصات فردی توصیه نمی

 آن را الزامی کند.
 

 تذکر مهم: از تنظیم مشخصات فردی در جدول خودداری کنید.

  

 تحصیالت دانشگاهی -7-1-2

مختصر یا مشروح رزومه است. حتی در معرفی کوتاه افراد نیز  ترین و مهمترین مؤلفه در ارائهتحصیالت اصلی

شود. عالوه بر این، تحصیالت مهمترین شرط احراز شغل در فرایند استخدام معموال  به مدرک تحصیلی آنها اشاره می
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ذ است. در بخش تحصیالت دانشگاهی، به ترتیب مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه محل تحصیل، تاریخ اخ

آن را ذکر کنید؛ مثال  )دانشجوی ممتاز در صورت اشتغال  )کمان( مدرک و در صورت دارا بودن درجه تحصیلی در پرانتز

 التحصیلی(.آموخته ممتاز در صورت فارغبه تحصیل( یا )دانش

 

 به جای کارشناسی ارشد خودداری کنید. .MScتذکر مهم: از به کار بردن نمادهای اختصاری مانند 

  

 ایسایر مدارک علمی و حرفه -7-1-3

های آموزشی( علمی یا عملی شرکت کرده باشد باید اسامی های کوتاه مدت )کارگاهدر صورتی که فرد در دوره

دهنده را به تفکیک و به ترتیب نام دوره، مدرس دوره، نام مؤسسه، مدت و تاریخ ها و مؤسسات آموزشاین دوره

 ر کند تا بر اعتبار آن افزوده شود.برگزاری دوره در رزومه خود ذک

 

 ها و جوایزتقدیرنامه -7-1-1

 ها و جوایز دریافتی در رزومه، شما را در ماایسه با سایر متااضیان شغل در اولویت یرار اشاره به تادیرنامه

و مااله برتر( و های ممتاز )دانشجوی نمونه، داشتن کتاب سال دهد. جوایز )علمی، تحایااتی و اجرایی(، اخذ رتبهمی

های علمی را در رزومه ذکر کنید. در مورد جوایز یا ها از انجمننشانهای ملی، دریافت بورسیه و گرفتن تادیرنامه

 های غیرمعروف که اهمیت آنها بر همگان آشکار نیست، اندکی توضیح دهید.تادیرنامه

 

 ایهای علمی و حرفهعضویت در انجمن -7-1-1

ها باید در رزومه ذکر شوند. نوع ای و باشگاههای علمی، سازمانهای حرفهعلی و یبلی در انجمنعضویت یا سمتهای ف

 های علمی از یبیل عضو پیوسته، وابسته، اصلی یا مهمان را مشخص کنید. در صورت همکاری با عضویت در انجمن

 کنید. بهتر است به ناش خود در کمیته نیز اشاره  ،هاهای تخصصی این انجمنکمیته

 
های علمی را قبل از دریافت نامه رسمی مبنی بر پذیرش و نوع عضویت خود، تذکر مهم: بهتر است عضویت در انجمن

 در رزومه مطرح نكنید.

 

 سوابق تدریس -7-1-1

های آموزشی اجرا شده توسط فرد یکی از موارد ارزشمند و یابل ذکر در رزومه وی است. اساس کار دوره

های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت خود نیازمند بر تدریس است. این مؤسسات برای اجرای دورهمؤسسات آموزشی 

همکاری مدرسین هستند. مهارتهای تدریس نه تنها مستلزم مطالعه مستمر در جهت روزآمد کردن دانش و اطالعات، 

ز وسایل سمعی و بصری است، بلکه گیری اتوانایی انتاال دانش به دیگران، آشنایی با روشهای نوین آموزشی و بهره

نیازمند توانایی مدیریت کالس، زمانبندی ارائه مطالب، ایجاد انگیزه و اشتیاق در افراد و تحریک حس همکاری در آنها، 

 های دنیای وایعی نیز هست.ارزیابی کیفیت انتاال مطالب و بیان ارتباط میان مطالب علمی با پدیده

ها به ترتیب از آخرین دوره برگزار شده و شامل نام دوره، ماطع ومه، عناوین دورهدر ارائه سوابق تدریس در رز

شود. هنانچه فعالیتی همچنان در حال اجرا پژوهان، محل اجرا، تاریخ شروع و خاتمه یا طول دوره نوشته میتحصیلی دانش

 شود. ذکر می "تا کنون"است، به جای تاریخ خاتمه عبارت 
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 ایو حرفه سوابق کاری -7-1-7

بعد از تحصیالت، ساباه کار مهمترین مؤلفه شایان ذکر در رزومه است. برای سوابق کاری به ترتیب عنوان شغل، نام 

 شود. سازمان یا شرکت و مدت همکاری )به همراه تاریخ شروع و خاتمه( ذکر می

ته شده است و حوزه فعالیت اصلی و در نوشتن عناوین شغلی باید هر آنچه در حکم کارگزینی یا یرارداد عینا  نوش

ای، تولیدی و خدماتی تواند شامل کلیه فعالیتهای حرفهسپس مسئولیت فرد در آن شغل یا سمت تشریح شود. این بند می

 شود.

 

 سوابق تحقیقاتی و پژوهشی -7-1-1

شود. در یساباه همکاری و یا مدیریت در طرحهای تحایااتی یک ارزش کلیدی در رزومه هر فرد محسوب م

المللی، ملی، بخش سوابق تحایااتی و پژوهشی، مواردی همچون عنوان پروژه، مجری طرح، نوع پروژه، سطح پروژه )بین

 شود. استانی و غیره(، محل اجرای پروژه، تاریخ اجرا و اسامی همکاران ذکر می

 

 نشریات -7-1-1

راری ارتباط با دیگران هستند که تلفیق آن دو به نشر های تخصصی و مهارتهای برینشریات در حایات تبلور توانایی

توان به سه بند کتاب، مااالت منتشر شده در مجالت و مااالت ارائه شده شود. این بخش را میکتاب و مااالت منجر می

یا ویرایش،  در همایشها تاسیم کرد. در بند کتاب، مواردی مانند به ترتیب نام نویسندگان، عنوان کتاب، ناشر، شماره هاپ

شود. در بند مااالت نیز به ترتیب نام نویسندگان، عنوان مااله، محل ارائه ( ذکر میISBNتاریخ انتشار و شماره شابک )

 شوند.)نام همایش( یا نشر )نام و شماره مجله(، تاریخ نشر، مکان ارائه )برای همایشها( و نام ناشر )برای مجالت( ذکر می

 

 هاآوریابداعات و نو -7-1-11

اید و این استعداد را در یالب اختراعات یا ابداعات و حتی طراحی و تولید اگر شما هم جزء افراد خالق و نوآور بوده

توانید آنها را در رزومه خود ذکر کنید و بر وزن آن بیفزایید. در بند اختراعات اید میافزارهای جدید متبلور کردهنرم

 افزارها باید نام طراحان، نام اع، تاریخ ثبت، شماره ثبت، کشور محل ثبت و برای نرمباید نام مخترعین، عنوان اختر

افزار خود را در سازمان انفورماتیک به ثبت افزار را ذکر کنید. هنانچه نرمنرم ی ازافزار و در یک جمله کوتاه توصیفنرم

 اید، اطالعات آن را ذکر کنید.رسانده

 

 مهارتها -7-1-11

گویند، به ویژه اگر این یابلیت در اثر تجربه به دست توانایی خوب انجام دادن یک کاری را مهارت مییابلیت و 

 نویسی، آمده باشد. مهارتهای مختلف از یبیل مهارتهای فکری، ادارکی، ارتباطی، سخنوری، خوشنویسی، مااله

د برای شغل مورد نظر باشند. مهارتها را به توانند بیانگر مفید بودن فرنویسی، حل مسئله و مدیریت زمان میگزارش

 بندی و ذکر نمایید.های مختلف طباهدسته

 

 توصیه کلیدی!

سعی کنید تا حد ممكن برای مهارتهای خود گواهی و تأییدیه تهیه و آنها را در بخش سوم، یعنی سایر مدارک، ذکر کنید. 

 کنند.ها، اعتبار مهارت شما را تأیید میاین گواهی

 



 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( 1کارگاه 

 )بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان(مدرس: حمید خوشدست 
121 

 

 ای مؤثرنحوه نگارش رزومه -7-1

ارائه رزومه باید در دو بعد جلوه ظاهری و محتوا مورد توجه یرار گیرد تا اثرگذار باشد. اگر به هر یک از این ابعاد 

 توجهی شود، ناش عامل دیگر نیز از بین خواهد رفت.بی

 

 ، شایستگی خود را اثبات کنید.سازی محتوای آنبا زیباسازی رزومه، عدم شایستگی خود را نفی کنید و با غنی

 

 جلوه ظاهری رزومه -7-1-1

بهترین تالش و توجه شما گیرد. اگر رزومه که تجلی زیبایی ظاهری رزومه یبل از محتوای آن مورد توجه یرار می

کنندگان هیست؟ اغلب است دارای اشتباه باشد، کارهای روزمره شما هگونه خواهد بود؟ برداشت مخاطبین و استخدام

مند شوید. های دوستان خود نیز بهرهدانند. بهتر است از نظرات و توصیهآنها رزومه را بازتاب شخصیت متااضی می

ر آنها یرار دهید تا از موضوعات و شیوه ارائه آن انتااد کنند. این رزومه کلید انتخاب شما رزومه اصالح شده را در اختیا

 دهد.است و شما را نسبت به سایرین متمایز نشان می

 تمامی متون ارسالی خود را تایپ کنید، مگر آن که تأکید کرده باشند که متن تااضانامه را حتما  به صورت 

تواند بیانگر برخی مهارتهای ر آن صورت خط خوش، نگارش زیبا و ارائه مرتب مطالب مینویس تحویل دهید که ددست

شما باشد. رزومه را به دیت بخوانید و در صورت نیاز آن را اصالح کنید. در رزومه باید به موضوعات اصلی اشاره و بر 

 به کار ببرید. نکات کلیدی تأکید شده باشد. اطالعات را با استفاده از کلمات مناسب و گیرا

رنگ جلوه دهید، خصوصا  نظیم کنید. دستاوردهای خود را پرکننده ترزومه را متناسب با نیازهای درخواست

در شایستگی خود مبالغه نکنید. کننده هستند. البته، وایعیتها را بیان کنید. هرگز مواردی که مرتبط با نیازهای استخدام

ید انجام دهید بیان کنید نه آنچه را انتظار دارید با شغل مورد نظر به دست آورید. توانکننده میچه را برای استخدامآن

پذیری خود با شرایط کار را با اطمینان و صمیمانه بیان پذیری و انطباقجدیت و عالیه خود به کار، حضور مداوم، انعطاف

لی خود در این زمینه اشاره کنید و پیشنهاد بدهید. کنید. اگر یادر به ایجاد تغییر مهمی برای آنها هستید، به موفایتهای یب

موفایت در کاهش هزینه یا افزایش راندمان یا هر ساباه مشابه یبلی را با معیارهای کمی بیان کنید. در موارد کیفی از 

 های فاید پشتوانه ارزیابی مستال پرهیز کنید.کاربرد عباراتی مانند عالی، برتر و امثال آن در مورد رتبه

رو است و شما باید کاری کنید که رزومه شما عداد انبوهی از متااضیان کار روبکننده با تفراموش نکنید که استخدام

نظر کند. رعایت نکات جزئی و ظریف لزوما  باعث تأیید شایستگی شما را یبل از رزومه دیگران بررسی و از بایه صرف

 پذیرش شما خواهد شد. شود ولی عدم رعایت آنها به راحتی باعث عدم نمی

به گرایشات سیاسی، عااید دینی و مذهبی، جزئیات یومی، فعالیتهای غیرمرتبط و میزان حاوق یبلی خود اشاره 

نکنید. تاریخ تولد، وضعیت تأهل، دالیل ترک شغل و عکس خود را فاط در صورت درخواست ارائه کنید. رونوشت مدارک 

 ها را نیز بنا به نیاز در مراحل بعدی ارسال کنید. تادیرنامهها، شناسنامه و نامهتحصیلی، گواهی

 

 چند نكته کاربردی:

 توجه به نکات زیر در تهیه رزومه مفید خواهد بود:

 از کاغذ A4 .بدون حاشیه )طرح و ناش( استفاده کنید 

 باشد. 01تا  01های اداری و با اندازه بین  رزومه باید همانند نامه )یلم( فونت 

 رزومه حداکثر در یک و یا نهایتا  در سه صفحه تنظیم شود. سعی کنید 

 توجهی شما را نشان خواهد داد. غلطهای امالیی نهایت بی 
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 .از یک نوع جوهر و معموال  مشکی برای تایپ در رزومه استفاده کنید 

 

 محتوای رزومه -7-1-2

محتوای رزومه او بستگی دارد. حجم باالی کند ولی اثبات شایستگی هر فرد به رزومه نازیبا صالحیت فرد را رد می

ناپذیر و زیرکی شما در استفاده از فرصتها است. وجود هر سطر در بانک دهنده تالش خستگیبانک اطالعاتی نشان

اطالعاتی، مبین تبلور بخشی از استعدادها و مهارتهای بالاوه شما و تعدد و تکرار آنها آشکارکننده عشق، عالیه و جدیت 

 این زمینه است.شما در 

ارتاای کیفی و متنوع کردن بانک اطالعاتی بسیار مهمتر از توسعه کمی آن است. به عنوان مثال، اگر رزومه با عنوان 

 ای مزین شده است ثبت عنوان مااله دوم به زبان انگلیسی بسیار ارزشمندتر از ذکر هندین مااله به یک زبان است.مااله

 

 یك پیشنهاد

کند. همه ما به دلیل ها را فراهم میریزی برای توسعه مهارتها و توانمندیعاتی رزومه، امكان برنامهتهیه بانك اطال

تغییرات محیطی و ضرورت انطباق با شرایط روز، نیازمند توسعه و افزایش قابلیتهای خود هستیم. فایل بانك اطالعاتی 

تاپ قرار دهید و مرتب برای توسعه آن ا روی دسكخود را در اعماق حافظه کامپیوتر به فراموشی نسپارید؛ آن ر

 ریزی کنید.برنامه

 

 نكات کلیدی در نگارش رزومه -7-7

اید رزومه مناسبی بنویسید کند. اگر تا کنون نتوانستهای مؤثر کمک میشود که به خلق رزومهدر زیر نکاتی ارائه می

 ند، مطالب زیر را بخوانید.نویسخواهید بدانید افراد موفق هگونه رزومه میو اگر می

 متن خود را با دیت بخوانید و آن را از لحاظ نگارشی و امالیی بررسی  :تمیز و خالی از اشتباه بنویسید ،پاکیزه

کنید. در صورت امکان از شخص دیگری بخواهید که رزومه شما را از نظر امالیی و مفهومی بررسی نماید. 

 رزش شدن رزومه شود.اکوهکترین اشتباه ممکن است موجب بی

 به طور کلی، مشخص بودن هدف و منظور، کمک شایانی  :هدف و منظور خود را به طور مشخص شرح دهید

کند و به هایتان را بیان میکند. هدف شما به طور خالصه تواناییبه مهم جلوه دادن صحبتهای شما در رزومه می

 بخشد.یدرت و نیرویتان در کار اهمیت می

 های خود بیشتر تأکید نمایید زیرا به این روی هنر و توانایی :کنیدود را برای کارفرمایان معین نقاط قوت خ

تواند برای پیشبرد اهداف مد نظر این کارجو هه کارهایی می"ترتیب، کارفرما را در پاسخگویی به این سؤال که 

 نمایید.کمک می "انجام دهد؟

 ثانیه روی هر رزومه ویت  01توسط هر کارفرما به مدت به طور م :اطالعات مهمتر را مشخص نمایید 

دهند تا تحصیالت متنوع های موفق کاری شما در گذشته اهمیت میگذارد. کارفرمایان غالبا  بیشتر به تجربهمی

به همین دلیل مهمترین تجربیات خود را در ابتدای رزومه یرار دهید مانند یابلیتها،  ؛و اطالعات گوناگون

 ها و تجربیات و حتی تحصیالت که همگی به نوعی با هم در ارتباطند.توانایی

 بندی کنید و استعدادهای ها درجهرزومه خود را بر طبق یابلیتها و توانایی :های خود اهمیت بدهیدبه توانایی

اهمیت  ها و استعدادهای شخصی خودخود را به طور خالصه و مفید و با رعایت حق تادم بیان کنید. به توانایی

 ها، وایعیتی در شما هستند.دهید و خود را در بهترین وضعیت توصیف کنید. این گونه وانمود کنید که توانایی
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 ها و تجربیاتتان استفاده سعی کنید از کلمات کلیدی مشخصی برای بیان توانایی :از کلمات کلیدی بهره ببرید

 ها، طراحی گرافیک و روشهای تبلیغات دادهکنید، مانند مدیریت حسابداری، عرضه محصوالت، پردازش 

 ای.حرفه

 تان استفاده از کلمات اختصاری و اصطالحات خاص حرفه :از کلمات اختصاری مربوط به حرفه استفاده نمایید

تان دارید؛ اما دیت کنید رزومه شما مملو از این گونه کلمات کنید تا نشان دهید آشنایی مناسب و کافی با حرفه

کلمات ایتباس شده  ،هاخواندن آن سخت و غیریابل فهم گردد. همچنین بهتر است جلوی اینگونه واژه نباشد که

 (.IT : Information Technologyرا نیز به طور کامل در پرانتز بیان کنید )مثل 

 که در هر  خود را فعال و پر جنب و جوش، با کمال، باهوش و به عنوان کسی :یید برانگیز بهره ببریدأاز کلمات ت

 شوید.گر میکمک و همکاری سهمی دارد توصیف کنید؛ این گونه به نظر کارفرما از هر جهت، مفید جلوه

 در رزومه خود  "من"هرگز از ضمیرهای شخصی و انعکاسی مثل  :پرهیز کنید "من"مثل  هاییاز آوردن ضمیر

 استفاده نکنید و سعی کنید جمالت خود را کوتاه کنید.

  تن کلمات جهت اهمیت دادن به جای پررنگ کردن و یا کج نوش :مشخص جلوه دهید ،را در متنکلمات کلیدی

را افزایش دهید و یا از گیومه و یا عالمت * برای اهمیت دادن به نکات کلیدی در  )فونت( اندازه یلمها، به آنها

 رزومه بهره ببرید.

 شود، محدودیتهایی برای تبدیل آن فحه بیشتر مییا دو صویتی که رزومه شما از یک  :اطالعات را خالصه کنید

 شود که رزومه خود را در یک صفحه تهیه کنید.شود. بنابراین، همواره توصیه میبه شکل الکترونیکی ایجاد می

 سال کاری پیش را به طور خالصه ذکر نمایید. 01یا  01تجربیات  :از تجربیات اخیر را مهیا کنید فهرستی 

 های من باعث توانایی"اعداد، ابزارهای یویی هستند؛ به جای اینکه بگویید:  :یت بدهیدبه تجربیات خود کم

افزایش "بهتر است که از اعداد نیز استفاده کنید و مثال  بگویید:  "افزایش میزان فروش در محل کار یبلی بود

 ."ماه از جمله تجربیات من در محل یبلی بوده است 6% در 011فروش 

 از گزاف گفتن و استفاده از لغات حساس و دییق پرهیز کنید. به بیان دیگر، برای تحت تأثیر  :یدگویی نكنزیاده

کار گیرید. از کلماتی استفاده کنید که برای همه یابل ه یرار دادن کارفرما الزم نیست کلمات ژرف و عمیق ب

 د.نفهم باش

 تان مشخص میزان حاوق خود را در رزومههرگز نوع و  :در مورد حقوق خود در رزومه مطلبی را بیان نكنید

 نکنید.

 هرگز در مورد اطالعات شخصی و خصوصی مثل عایده و مذهب،  :از مطرح نمودن مسائل شخصی پرهیز کنید

وضعیت ازدواج، سن و ثروت خود موردی را ذکر نکنید یا حتی نظرات شخصی خود را نیز مطرح نکنید. 

 کلمات مبتذل پرهیز کنید.همچنین از شوخی و مزاح و به کار بردن 

 ها، همیشه خطری جدی است که به خود شما گویی و مبالغه در مورد تواناییگزاف ،دروغ گفتن :صادق باشید

 گردد.باز می

 کننده فکر شما باشد. سعی کنید رزومه را با فکر و ای درست کنید که منعکسرزومه :خودتان بنویسید ،رزومه را

ای هم خواهید تان را شخصا  بنویسید بسیار مهم است و به زودی حرفهاولین رزومه دست خودتان بنویسید. اگر

 شد.

 های شخصی خود را در اگر تصمیم دارید که خصیصه :ویژگیهای شخصی وابسته به شغل خود را اعالم کنید

ه، فاط سعی کنید ریزی دییق در کار و غیرپذیری یا یابلیت اطمینان، برنامهرزومه یرار دهید، مانند مسئولیت

 تمامی آنها وابسته به نوع شغل مورد نظر باشند.
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 به منظور کم اهمیت جلوه دادن مدت زمان بیکاری و فواصل بین  :سازگاری خود را با محیط کاری نشان دهید

 وار تجربیات خود بپرهیزید.های کاری خود را عنوان کنید و از ذکر تاریخکار، بهتر است یابلیتها و توانایی

 ای مؤثر است که متعادل باشد، پاکیزه باشد، سازگار و جذاب و خوشایند باشد، رزومه :ای متعادل بسازیدرزومه

 بندی شده باشد و عنوانهای هر بخش، هوشمندانه انتخاب شده باشند.تاسیم

 بیات، سوابق عنوانهای هر یسمت از رزومه را کلی و مناسب برگزینید مثال  تجر :عنوانها را کلی انتخاب کنید

ای، امتیازات تحصیلی و های حرفهها، خالصه تحصیالت، هنر و فضیلت، تعلیم و تربیت، پیوستگیکاری، توانایی

 های دانشگاهی و غیره.ای، کتابها و مااالت اختصاصی، گواهیحرفه

 شته باشید که هر هه تمام نکات منفی و با بیان غیرمثبت را از رزومه خود حذف کنید و به یاد دا :مثبت بنویسید

 .تر خواهید بودها و نکات مثبت بیشتری در مورد خود عرضه کنید، موفقتوانایی
 

 نكته مهم:

کنندگان وایعا  دوست دارند توانید از آن استفاده کنید زیرا استخدام ای جذاب فن خوبی است که شما می نوشتن رزومه

اند که  مدیر استخدام، اکثریت یریب به اتفاق آنها گفته 611ی از در یک تحایق مل. که این فنون را در رزومه ببینند

اند که این یسمت از اولین یسمتهایی  کنندگان گفته است و استخدام "خالصه سوابق و یابلیتها"رزومه  مهمترین یسمت

شود و  آنها جلب میدهنده توانایی فرد برای شغل اعالن شده باشد، توجه خوانند. اگر این خالصه نشان است که آنها می

 1اند که تنها  خوانند. مدیران استخدام همچنین گزارش کرده درخواست را مورد توجه یرار داده و با دیت بیشتری می

ای کوتاه درباره خودتان به آن فکر کنید. این یسمت  ند. به عنوان خالصهاهحاوی این بخش کلیدی بود ها درصد رزومه

دهنده یک دیدکلی در مورد تجربیات، سوابق، هوش، مهارتها و عادتهای شغلی ت که نشانجمله اس 6یا  4معموال  شامل 

نظر باشد و  تواند بهترین وسیله برای تثبیت شایستگی شما برای شغل مورد ها و صالحیتها میشماست. خالصه توانایی

ند. مطمئن شوید که رزومه شما این کننده را ترغیب و تشویق کند که بخواهد همه هیز را از نزدیک مشاهده ک استخدام

این یک مثال خوب از رزومه یک . آید بخش اساسی را دارد. این یسمت درست بعد از نام، آدرس و اهداف شغلی می

 متااضی است:

  
 ها ها و قابلیتخالصه توانایی

ناس یانون استخدامی، امور ، کارش سال ساباه مدیریت منابع انسانی در ارتباط با شرکتهای یدیمی و بسیار گسترده 01"

گیری تحلیلی با بهترین مهارتهای حل مسئله، تشخیص توانایی و استخدام کارکنان، روابط کارگری و دستمزد. تصمیم

 "وری گسترش رشد مهارتی پرسنل و افزایش بهره

 

 سانی را دارد. توان فهمید که این داوطلب صالحیت انجام شغل منابع ان با خواندن این خالصه کوتاه، راحت می
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 کند، موارد زیر را رعایت کنید:برای مطمئن شدن از اینکه رزومه شما نهایت توجه را به خود جلب می

 :های غیرمعمول و یا مثال  کاغذی با رنگ صورتی در استفاده از فونت عدم استفاده از شكلهای جلب توجه کننده

های مشکی و شود. رزومه خود را با استفاده از کاغذهای سفید، نوشتهجلب توجه ناخوشایندی میرزومه، باعث 

 کنید از یک فونت معمول و رایج استفاده نمایید.در صورتی که تایپ می

 :اید و احتماال  به حرفه )تخصص( از نوشتن مشاغلی که در دوران دبیرستان و یا غیر آن داشته زیاد ننویسید

 تان پرهیز کنید. ما ربطی ندارد در اطالعات رزومهفعلی ش
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 :های زمانی به جای اینکه تصدی شغلهای گوناگون در دوره تمرکز و تكیه بر دوره اشتغال به جای نوع مشارکت

کردید تان کنید، توضیح دهید که در هر مدت کاری هگونه با شرکتهای یبلی همکاری میمتعدد را وارد رزومه

 اید. ه تأثیری بر روند کاری آنها گذاشتهو در نهایت، ه

 ها و کنندگان تالش دارند افراد را بر اساس تواناییاستخدام ها و عالیق شخصی:اجتناب از توجه زیاد به خواسته

 مهارتهایی که دارا هستند برای سازمانشان انتخاب کنند؛ بنابراین، هر هیزی در رزومه شما باید تجربیات 

ها و عالیق شخصی، ناخوشایند خواهد بود و شانس خوبی نشان دهد. تأکید و توجه به خواستهتان را به کاری

انتخاب شما را کمتر خواهد کرد. توجه داشته باشید همیشه موضوعات کاربردی و تخصصی دارای تأثیر بیشتری 

 طرح شده از جانب شما است.منسبت به مسایل شخصی 

 :دهی مطالب و داشتن جلد کاغذ در دیت کنید که توجه الزم، پوشش باید توجه و رعایت کردن بعضی اصول

دهید ضروری است. با رعایت کردن رزومه برای هر کارفرما و همچنین شغلی که برای آن درخواست می

 بعضی اصول، ابزار الزم را برای نشان دادن این نکته که کامال  مناسب یک مویعیت شغلی خاص هستید فراهم 

 های خود نسبت به مسایل توجه کافی و یکسان داشته باشید.مام درخواستها و رزومهکند. در تمی

 :با بررسی و محاسبه تاریخ گذشته کاری خود، زمان و  عدم استفاده از تاریخ و موضوعات حدسی و احتمالی

احتماال   ؛کردموضوع شغلی خود را به دیت بنویسید. عدم توجه به این مسئله، کارفرمایان را دهار مشکل خواهد 

جای پرسش بایی خواهد گذاشت و نهایتا  باعث خواهد شد که آنها به درخواست شما رسیدگی نکنند. سعی کنید 

 تان از میان بردارید.ای را در رزومهبا محاسبه دییق، هر نوع شبهه و فاصله

 :ن است از کار یبلی خود هیچگاه، مطالب منفی در رزومه خود ننویسید. ممک ذکر نكردن دالیل ترک شغل قبلی

به دالیلی انصراف داده باشید یا شما را از شغل و سمتتان بر کنار کرده باشند. نوشتن این مطالب و یا دلیل ترک 

کردن حرفه یبلی، نکاتی منفی هستند و فاط در صورتی که از شما خواسته شود و یا سؤالی در این مورد از شما 

 د.پرسیده شود باید آنها را ذکر کنی

 :مسایلی که شما در آن اطالعات عمومی دارید یا موضوعات و رفتارهای مربوط به  اطالعات و موضوعات فردی

شخص شما ممکن است برای خودتان خوب و جالب باشد، ولی اگر به حرفه شما مربوط نباشند نباید در رزومه 

هیز دیگری که در رزومه جایی برای  نوشته شود. همچنین، از یرار دادن اطالعات فردی مثل ید، وزن و یا هر

ذکر آن در نظر گرفته نشده، خودداری کنید. ممکن است این مسایل بر علیه شما به کار روند و مشکالتی را 

 برایتان در انتخاب ایجاد کنند.

 :ن نکات دستوری و امالیی را در رزومه رعایت کنید و سعی کنید از خطا در ای توجه به نكات دستوری و امالیی

تان را هندین کنندگان به همه مسایل دیت نکنند. همیشه رزومهموارد بپرهیزید؛ هر هند ممکن است مصاحبه

بینند را به شما گوشزد بار بخوانید و از دوستانتان بخواهید در مورد آن نظر بدهند و اشتباهاتی که در آن می

 کنند.

 ید، تأییدیه دریافت کنید. رزومه باید در طول سالهای برای اطمینان، از شرکتهایی که در آنها ساباه کار دار

مختلف بر اساس یابلیتها و سوابق شما تغییر کند. نباید از یک رزومه ثابت با جمالتی تکراری برای ارسال به 

شرکتهای مختلف استفاده شود. هر سال مطابق با مسئولیتها، موفایتها و مهارتهای خود بر سوابق کاری خود 

این نكته را به یاد داشته باشید: هر چقدر میزان سوابق و مهارتهای شما بیشتر باشد، احتمال پذیرش بیفزایید. 

 یابد.نیز افزایش می

 توانید با استفاده از استعدادها و مهارتهای دیگر، نااط اگر به هر دلیلی سوابق کاری شما به میزان الزم نیست، می

تند از میزان عالیه، توانایی اجرای کارهای مختلف در شرایط دشوار، ضعف خود را بپوشانید. این ویژگیها عبار



 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( 1کارگاه 

 )بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان(مدرس: حمید خوشدست 
121 

 

ل و مشکالت کاری، استفاده از مدیریت صحیح در موایع بحرانی، احساس مسئولیت، ئتجربه کافی در حل مسا

حسن اجرای یوانین کار، اخالق و رفتار شایسته در محیط کار، ابراز رضایت کارفرمای پیشین، لوحهای سپاس و 

ای شما در امور اید، سوابق تحصیلی ممتاز، عالیه حرفههای مختلفی که به دالیل مختلف کسب کردهدیرنامهتا

 پذیری.ها و ابداعات مختلف، روحیه انتاادپذیری و انعطافمختلف، استفاده از نوآوری

  ذکر کنید.اگر سوابق کاری شما زیاد است، برای طوالنی نشدن رزومه، مهمترین و جدیدترین آنها را 

 اگر این طور عمل کنید، کارفرما خواهد فهمید  :وقت درباره شغل مورد نظرتان در رزومه چیزی ننویسید هیچ

کنید و این که شما مستایما  خواستار پست خاصی هستید و یا به نوعی او را مجبور به پذیرش مویعیت خاصی می

 به نفع شما نیست.

 زیرا، دیر یا زود همه هیز برای کارفرما  :ها و سوابق شغلی اغراق نكنیدهیچ وقت در بیان استعدادها، توانایی

دهید، بلکه تصویر بدی از شما نیز به روشن خواهد شد. با این کار نه تنها احتمال موفایت خود را کاهش می

 وجود خواهد آمد.

 ا  پس از پذیرش، مطمئن :هیچ وقت درباره میزان دریافت حقوق و ساعات کاری در رزومه چیزی ننویسید

 کارفرما درباره ساعات کاری و شرایط پرداخت حاوق، توضیحات الزم را به شما خواهد داد.

 :متن رزومه باید کامل، مرتب و بدون غلطهای امالیی و تایپی باشد. زیر  در رزومه حروف اختصاری ننویسید

 سید.جمالت خط نکشید و جز در موارد تأکید، آنها را با فونت بزرگتر ننوی

 حتی اگر یک کلمه جا افتاده باشد. هر گونه خط خوردگی احتمال  :نویس باشدرزومه به هیچ وجه نباید دست

تر خواهد کرد. بنابراین برای اطمینان بیشتر، یک بار رزومه را پرینت بگیرید و پس از موفایت شما را ضعیف

 هندین بار مطالعه دییق، پرینت نهایی را ارسال کنید.

 داند، نگارش انگلیسی، حتما  درباره متن رزومه با یک مترجم و یا کسی که انگلیسی ادبی را به خوبی می در مورد

 مشورت کنید.

 زیرا، ممکن است دیگران سوابای برای شما بنویسند که از آن  :تان را بنویسیدسعی کنید حتماً خودتان رزومه

 ید.اطالع نداشته باشید و در زمان مصاحبه، دهار مشکل شو

 کند شما دیت الزم در این صورت کارفرما فکر می زیرا :رزومه حتماً باید بدون غلط امالیی و خط خوردگی باشد

 را ندارید.

 .سعی کنید همیشه اطالعات رزومه شما به روز باشد 

 ات منفی را توانید هیز خوبی بگویید، بهتر است که اصال  هیزی نگویید. تمام اطالعبه یاد داشته باشید که اگر نمی

 از رزومه کنار بگذارید. البته باید خود را برای مواجهه با این اطالعات به طریق مثبت در مصاحبه آماده کنید.

 اعتمادی در طرف تنها نتیجه ارائه توضیحات مبهم، ایجاد حس بی :از ابهام بپرهیزید و شفافیت را در پیش بگیرید

 ماابل خواهد بود.

 همزمان به هند شرکت معتبر رزومه بفرستید تا  :زومه به یك شرکت خاص اکتفا نكنیدهیچگاه تنها با ارسال ر

 ها و مهارتهای خویش را بازیابید. از پذیرفته نشدن نهراسید و شانس خود را بار دیگر بیازمایید.میزان توانایی

 

 کالم آخر

ای را هم برای خود تهیه کنید. تهیه رزومه رزومه کلید موفقیت شماست. درهای موفقیت را به روی خود باز کنید. نسخه

 رود.مؤثر، هنر است و انجام آن نوعی سرگرمی به شمار می
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 چند نمونه رزومه -7-1

 التحصیالن فاقد سابقه کارنمونه رزومه دانشجویی و فارغ -7-1-1

 

 

 بسمه تعالی
 

 مشخصات فردی -الف

 نام خانوادگی:       نام:

 محل تولد:     تاریخ تولد:

 شماره ملی:     شماره شناسنامه:

 رایانامه:     تلفن همراه:

 نشانی:

 

 مدارج دانشگاهی: -ب

0-  

1-  

... 

 

 سایر مدارک: -ج

0-  

1-  

... 

 

 ها:مهارت -د

0-  

1-  

... 

 

 سابقه فعالیتها: -هـ

0-  

1-  

... 
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 نمونه رزومه کاری )فرم تهیه شده توسط یك شرکت خصوصی( -7-1-2

 

 

 



 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( 1کارگاه 

 )بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان(مدرس: حمید خوشدست 
121 

 

 (.C.Vمونه رزومه تفصیلی و شناسنامه علمی )ن -7-1-3

 

 

 بسمه تعالی

 تخصصی ـ   شناسنامه علمی

  

 :فردی ـ مشخصات 1

 نام و نام خانوادگی: 

 آدرس: 

 ؛ دورنما:   ؛ تلفن محل کار:   تلفن مستایم: 

 رایانامه: 

 

 ـ مدارج علمی: 2

 الف ـ تحصیلی:

     0-  

     1-  

     ... 

 ب ـ متفرقه:

     0-  

     1-  

     ... 

 :جوایزـ  ج

     0-  

     1-  

     ... 

 

 های علمی:ـ فعالیت 3

 :و آموزشی پژوهشی فعالیتهایـ  الف

     0-  

     1-  

     ... 

 ـ تألیفات: ب

     0-  

     1-  

     ... 
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 ـ اختراعات: ج

     0-  

     1-  

     ... 

 ـ نرم افزارها: د

     0-  

     1-  

     ... 

 هـ ـ مقاالت:

 ـ مجالت: 1هـ ـ 

     0-  

     1-  

     ... 

     3-  
     4-  
     … 

 ها:ـ کنفرانس 2 هـ ـ

     0-  

     1-  

     ... 

     3-  
     4-  
     … 
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 هشتمفصل 

 اصول کاربردی مصاحبه شغلی
 
 

 مقدمه -8-2

دست آوردن  بار در طول زندگی براي به   اي است که هر شخص حداقل یك ترین مرحله و شیوه مصاحبه کاربردي

اي این است که شخص براي انجام کاري یا پذیرش  کرده است. نتیجه چنین مصاحبه آل خویش آن را تجربه  شغل ایده

کننده و  طرفه میان مصاحبه اي باید ارتباطی دو شود. در چنین مصاحبه مناسب یا غیرقابل قبول معرفی می ،مسئولیتی

وجود آمدن همکاري متقابل و سازنده وجود  کند که آیا امکان به  تعیین می ارتباطنتیجه این شونده ایجاد شود.  مصاحبه

شونده نیز سؤاالتی را  آورد تا مصاحبه وجود می ده این امکان را به کنن خواهد داشت یا خیر. در مصاحبه استخدامی، مصاحبه

پرسش و پاسخ متقابل و دوطرفه خواهد بود  ،در مورد شغل آینده مطرح و پاسخهایی دریافت کند؛ بنابراین در مصاحبه

[1.] 

 از کامل شناخت و آگاهی با آنها حضور در واسطه به کارجویان تا هستند بستري و فرصت استخدامی هايمصاحبه

 شده، کسب مهارت و دانشگاهی رشته به توجه با شفاهی، و آزمونهاي کتبی از پس خویش، شغلی هايآلهاید و اهداف

 سازمان درباره الزم کسب اطالعات و آمادگی همواره منظر، این شوند. از کار به مشغول و دهند شایسته انجام انتخابی

 [.2دهند ]می افزایش را کارجویان موفقیت احتمال که هستند جمله عواملی از نیروپذیر،

در این فصل، اصول و انواع مصاحبه شغلی و راهکارهایی کاربردي براي موفقیت در یك مصاحبه استخدامی ارائه 

 شده است.

 

 مصاحبه چیست؟ -8-1

در آن حضور دارند و گیري است که طرفین  دار، رو در رو و نیازمند به تصمیم مصاحبه ارتباطی طراحی شده، هدف

نشینند. مصاحبه صحنه  هر دو براي دستیابی به اهدافی متفاوت اما همسو در یك معیار سازمانی تعریف شده به گفتگو می

ست. آزمونها قواعد خاصی ندارند و در هر ا ها ها در کنار سایر رقیبان و کانونی براي ارزشیابی مهارت تبلور آموخته

العاده  تواند لحظاتی فوق دقایق مصاحبه هم می ،شوند. از این منظر ه سبکهاي مختلف اجرا میشرکت به طور جداگانه و ب

آمیز باشد. تمام این مراحل بستگی به نگرش و فرسا تلقی شود و هم مطلوب و موفقیت آور و بسیار طاقت استرس

هر آنچه که تصور کنید و  زیراارید؟ توجه این است که خود شما چه تعریفی از مصاحبه ددیدگاه شما دارد، نکته قابل

بیندیشید همان اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این امتحان را انجام دهید و از نتیجه آن لذت ببرید. مصاحبه را یك رویداد 

ساده مانند بسیاري از رویدادهاي دیگر زندگیتان فرض کنید و آن را فرصتی براي کسب یك تجربه نو بدانید. از پذیرفته 

اي معین به  کننده طی برنامه مصاحبه ،دن در مصاحبه نهراسید و به فکر اجراي راهکارهاي جدید باشید. به عبارت دیگرنش
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هاي رزومه و  هاي آنان در برگه هایی از قبل طراحی شده به واکاوي شخصیت داوطلبان، صحت گفته وسیله پرسش

 [.3پردازد ] سنجش مهارتهاي علمی و عملی آنان می

ترین شیوه آن به صورت مصاحبه شفاهی است. همچنین در این  ، سبکها و گرایشهاي متفاوتی دارد. رایجمصاحبه

شده، مصاحبه آزاد، تفسیري، خبري، باز، بسته، مطبوعاتی و در   رابطه مصاحبه به بخشهاي مختلفی مانند کتبی، هدایت

کننده و  مصاحبه که عبارتند از مصاحبه شود. در مصاحبه شغلی )شفاهی(، طرفین بندي می نهایت شغلی تقسیم

پردازند. هدف  نشینند و به مذاکره یا به عبارت دیگر گفتمان می شونده، درست رو در روي یکدیگر می مصاحبه

دهد، دانش و سطح  کننده ایجاد ارتباط و شناسایی افراد متخصص است. آنچه به میدان مصاحبه اهمیت می مصاحبه

شوند و پس از تشکیل هیئت کارشناسان،  هاي تحصیلی، سوابق شغلی و عملکردها ارزیابی می رهمهارت متقاضیان است. دو

شوند و  شده پرسیده می  شود. پرسشها در جهتی از پیش تعیین هاي هر حوزه دعوت به همکاري می از برترین

در سبك مصاحبه شفاهی، تواند با بررسی و مطالعه قبلی به راحتی پرسشها را پاسخ دهد.  شونده نیز می مصاحبه

رود و در  شونده و گرفتن پاسخهاي مستقیم از وي مرحله به مرحله به پیش میپرسش از مصاحبه  کننده با طرح  مصاحبه

شود. معموالً فرایند پرسشها به سه بخش  هر مرحله یکی از ابعاد هویتی، مهارتی و علمی کارجو به آزمایش گذاشته می

 [:3شود ] اصلی تقسیم می

هاي ایجاد همکاري  پس از معرفی کامل و ارزیابی اطالعات بخش مشخصات فردي، مهمترین زمینه مرحله اول:

 گیرد. پرسشهایی نظیر: دوطرفه شکل می

 اید؟ ما را براي ادامه همکاري انتخاب کرده  چرا شرکت 

 مهمترین ویژگی شرکت ما از نظر شما چیست؟ 

 کنید؟ شرکت پیشنهاد می چه راهکارهایی براي پیشبرد اهداف تجاري 

 اي براي اهداف کوتاه و بلند مدت شرکت دارید؟ مدیریت بحران از نظر شما چیست و چه برنامه 

 [.3دهند ] تنها بخشی از نخستین مرحله معارفه را تشکیل می

ق ترین اصول و ضوابط شغلی و تحصیلی ارزیابی خواهند شد. مدارک و سواب در این مرحله، تخصصی مرحله دوم:

هایی که افتخار همکاري با آنان را داشتید و از همه مهمتر عناوین، ا و مراکز علمی، شرکتها و سازمانه تحصیلی، دانشگاه

هر کارجو بر اساس مندرجات   ها و سالهاي خدمت در این مرحله بررسی خواهند شد. کیفیت و سطح مهارت تجربه

 [.3شوند ] رزومه تطبیق داده می

و براي برخی دیگر  )در صورت رد شدن( دانند از کارجویان این مرحله را پایان مصاحبه میبرخی  مرحله سوم:

المللی است. آزمونهاي شفاهی، کتبی و عملی در این مرحله اجرا  اي و شاید بین آغازي براي حضور در مرکزي حرفه

هاي  شت. در این مرحله توانمنديشوند و موفقیت در این سطح تأثیر زیادي در نتایج مصاحبه به همراه خواهد دا می

اي مستحکم براي اثبات هنر  تواند پشتوانه سالهاي تحصیل در دوران دانشگاه و تجربه حضور در شرکتهاي مختلف می

 [.3کارجویان باشد ]

 

 سؤاالت متداول در مصاحبه -8-3

پاسخهاي پیشنهادي براي هر  شود به همراهها پرسیده میاي از سؤاالتی که در اغلب مصاحبهدر این بخش، نمونه

 [.4ارائه شده است ] ،یك

 دلیلتان برای تقاضای این شغل چیست؟  

دانید؟ توجه کنید که باید اطالعات کافی در مورد شغل است که آیا شما خود را مناسب این شغل می آنمنظور این سؤال 

اینکه هدف کارفرمایان و انتظار آنها از این  مورد نظر داشته باشید، به ویژه در مورد مأموریت آن شغل و ماهیت آن و
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شغل چیست، بسیار مهم است. اگر بتوانید در مورد شغل مورد نظر با اطرافیان مشورت کنید و یا در اینترنت در مورد 

 توانید به چنین سؤاالتی پاسخهاي مناسب بدهید.شغل جستجو کنید، می

 

 جذب شما برای داشتن شغل در شرکت ما شده است؟ اگر ممکن است برای ما بگویید که چه عاملی باعث 

توانید درباره تحصیالت، مهارتها، تجربیات و خصوصیات شخصیتان که مناسب براي کار در آن در جواب این سؤال می

 سازمان است توضیح دهید.

 

 برای ما از زمانی بگویید که از شما برای شرکت در یک کار تیمی درخواست شده است؟  

توانید بگویید که مسئولیت شما در گروه چه بود، چه کارهایی انجام دادید و نتیجه این کار گروهی چه بود. یدر پاسخ م

در واقع شما باید بتوانید بسیار سلیس و روان از گذشته کاري خود بگویید؛ سعی کنید تا حد امکان یك روند بسیار منظم 

د. اگر بتوانید بیان رزومه کاري خود را در حضور افراد خانواده و یا براي بازگویی گذشته خود انتخاب کرده و به کار بری

 اید.دوستان تمرین کرده و ایرادات خود را متوجه شوید، کمك شایانی به استخدام خود کرده

 

 کنید؟چگونه با افراد جدید رابطه کاری برقرار می 

ز بایدها بگویید و از نتیجه همکاري، یعنی تا حد امکان در جواب این سؤال باید درباره مهارتهاي گروهی خود صحبت کنید. ا

 شود کارفرمایان شما را مغرور و یا از خودراضی بدانند!چرا که این موضوع باعث می ؛از خودتان نگویید

 

  سال آینده در چه جایگاهی باشید؟ چه خواهید کرد اگر در رسیدن به آن جایگاه موفق  5انتظار دارید طی

 نشوید؟

اید. به او نشان دهید که و جایگاه مطلوب خود فکر کرده هایتان از شغلکه درباره خواسته گر توضیح دهیدبهبه مصاح

 پذیر هستید و در صورت عدم موفقیت به دنبال فرصتهاي جدید خواهید بود.انعطاف

 

 های دیگری را در های خاصی را با خود به محیط کار خواهید برد؟ قصد دارید چه مهارتچه مهارتها و توانایی

 آینده به دست بیاورید؟

 ها و ضعفهاي شماست.این سؤال درباره توانایی

 

 اید بگویید.انگیز که با آن برخورد کردهبرای ما درباره یک وضعیت چالش 

شما  یمدیریتتسلط دهنده درباره اینکه آن وضعیت چه بود و شما چگونه با آن کنار آمدید صحبت کنید. این سؤال نشان

 سعی کنید بیشتر از منطق و عقالنیت صحبت کنید. ؛بر فضاي کاري و یا مشکالت است

 

 کنید؟آیا موفقیتی هست که شما به طور خاص به آن افتخار می 

توجه آنکه سعی کنید تا حد امکان دیگران را هم در کسب موفقیتهاي آن موفقیت چیست؟ چرا برایتان مهم است؟ نکته قابل

شود کارفرمایان به نقش کار تیمی در زندگی کاري شما به نقش اطرافیان تأکید کنید؛ این باعث می خود سهیم بدانید و

 بیشتر ایمان بیاورند.

 

  تصور کنید که شما عضو یک گروه کوچک هستید که مسئول انتشار یک مجله داخلی هستید. گروه شما به

ا فراهم کند. مهلت شما برای اتمام این کار گروه دیگری وابسته است تا اطالعات کافی را برای انتشار شم
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محدود است. الف( به نظر شما چه عواملی در موفقیت این گروه در این مدت زمان محدود مؤثر خواهند بود؟ 

 کننده اتمام به موقع کار خواهند بود؟ب( چه اقدامات گروهی تضمین

شوند را تشخیص دهد. ی که از نظر متقاضی مهم تلقی میدهد تا قابلیتهایگر اجازه میاینگونه سؤاالت فرضی به مصاحبه

درست یا غلط بودن پاسخها مد نظر نیست. توجه کنید که اصل، انجام کار است و نباید پیوسته دیگران را مقصر دانسته و 

در  همطالع و بادهید پذیر نشان سعی کنید خود را مسئولیت .کاري آنها را توجیهی براي عدم انجام درست کار بدانیدکم

 اسی و مدیریت، به این سؤال از جنبه علمی پاسخ گویید.نمسائل روانشزمینه 

 

 توانید استدالل کنید که یک نتیجه نشان از چه عوامل کلیدی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و شما چگونه می

 پیروزی است یا نه؟

شاخصهاي کلیدي که بیانگر موفقیت عملکرد یك  این سؤال را بر اساس تجربیات و کار خود پاسخ دهید. سعی کنید

 سازمان است را توضیح دهید.

 

  توانایی برای کار مستقل در یک تیم ساختارمند برای این شغل ضروری است. این یعنی متقاضی باید آغازگر

خود نشان طور باید خالقیت از  گر خوبی باشد و همینبندی کند، ارتباطباشد، کارها را بر اساس اهمیت اولویت

 اید؟ها را از خود نشان دادهتوانید برای ما مثالهایی از کار در یک محیط تیمی را بیاورید که این تواناییدهد. می

 
 هایی که برای انجام کار در این شغل نیاز است های کامپیوتری آشنا هستید و به طور خاص با برنامهبا چه برنامه

 چه مقدار آشنایی دارید؟ 

 اید بیاورید.ها انجام دادهمثالهایی از کارهایی که با این برنامه توانیدمی

 

 راهکارهای کسب موفقیت در مصاحبه  -8-1

هاي مختلف مصاحبه و نحوه مقابله با پرسشهاي  دانید آگاهی و کسب اطالعات الزم در زمینه طور که می همان

کنندگان گاهی  فشان نزدیك کند. سبکها متفاوتند و مصاحبهتواند مرحله به مرحله کارجویان را به اهدا کننده می مصاحبه

جانبه، حفظ آرامش و تأمل در پاسخگویی است. در ادامه، کنند. تنها راه موفقیت مطالعه همه اي پرسشها را عنوان می سلیقه

 [.3برخی از راهکارهاي کلیدي موفقیت در مصاحبه بررسی خواهند شد ]

  کننده به راحتی و در نگاه  صحبت کنید. احتیاجی به توضیحات اضافه نیست. مصاحبهدر مورد مهارتهایتان با عالقه

 هایتان پی خواهد برد. اول به ماهیت وجود شما و توانایی

 هاي کوتاه و مکث نکنید. شما براي  میلی، وقفه تان کامالً آشکارشود، نگران نشوید. به نشانه بی از اینکه شخصیت

یتان را داشته باشید تا وقتی آنها شرح حالی از  زمان دارید. آمادگی ارائه مهارتها هر پاسخ نیاز به چند ثانیه

 شغلتان را خواستند، ارائه دهید.

 ًمنظم و در زمان مقرر ظاهر شوید.  برخوردهاي اول بسیار تأثیرگذارند. در جلسه مصاحبه کامال 

 ها یا احساسات بد در مورد یك تجربه منفی را  هکننده تمایل به شنیدن بهاناعتماد به نفس داشته باشید؛ مصاحبه

تان جویا شدند، حالت دفاعی به ندارد. اگر آنها در مورد رتبه یا نمره پایین، تغییر ناگهانی شغل یا نقص سوابق

تان یاد گرفتید، متمرکز کنید. همیشه  تان را به حقایق، واقعیات و آنچه شما از تجربه خود نگیرید؛ در عوض توجه

یمه پر لیوان بنگرید و افکار منفی را از خود دور کنید. افکار منفی نه تنها تمرکز و اعتماد به نفس شما را از به ن

 شوند. برند، باعث شکست و به دنبال آن احساس دلزدگی از محیط کار نیز می بین می
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 اغلب با ذکر مشاغل قبلی کننده   پیش از آغاز یك مصاحبه باید همه جوانب را در نظر بگیرید. پرسشهاي مصاحبه

قبل پاسخهایی آماده داشته باشید و با اطمینان و اعتماد  شما نیز باید از ،شود. بنابراین و میزان مهارت شروع می

توانید بگویید براي توسعه و یا پیشنهاد طرحهاي جدید، شرکت شما را  به نفس کامل پرسشها را پاسخ دهید. می

هایتان در همین ارتباط اول که نخستین گام  براي همکاري انتخاب نمودم. بدین ترتیب انگیزه و میزان شایستگی

 موفقیت است، آشکار خواهد شد. براي

 

 آمادگی برای مصاحبه -8-5

آمادگی براي مصاحبه، اصل اساسی براي موفقیت در مصاحبه و پیشی گرفتن بر سایر رقبا است. براي کسب 

ي آمادگی پیش از مصاحبه، باید سه اصل زیر را به ترتیب دنبال نمود. با آگاه بودن از این نکات، شما بهترین شانس را برا

 [:5ایجاد یك تأثیر مثبت در هنگام مصاحبه خواهید داشت ]

 کند تحقیق کنید. روش تحقیق این گونه است: الف( ابتدا، باید در مورد شرکتی که از شما مصاحبه می

 .به کتابخانه بروید و اطالعات شرکت را استخراج کنید 

 کار و سازمان را در عمل ببینید.هاي شرکت بازدید کنید تا نوع  ها یا کارخانهاز مراکز، فروشگاه 

 .از اینترنت براي یافتن اطالعات روزآمد استفاده کنید 

 .با افرادي که اطالعاتی در خصوص شرکت دارند صحبت کنید و نظرشان را درباره شرکت جویا شوید 

 
 ب( دوم، براي آمادگی، پرسشهاي زیر را از خود بپرسید و به آنها پاسخ دهید: 

  اید توصیف کنید. سئولیتهاي شغل مورد نظر درک کردهکه از مرا آنچه 

 توانید از عهده مسئولیتهاي این شغل برآیید و آیا فرصتی براي پیشرفت  هایی دارید که می چه مهارتها و توانایی

 وجود دارد؟

 .اصول اخالقی کار خود را شرح دهید 

 کنید؟ اتخاذ می هاي کاري ها و تصمیم سازي ایده چه روشی را براي ارزیابی و پیاده 

 کنید؟ شوید حل می چگونه مسائل و موضوعاتی را که روزانه در کار با آنها مواجه می 

 ترین فشار کاري در چنین شغلی چه باشد؟ کنید اصلی فکر می 

 کنید؟ چه روش یا سیاستی براي برخورد با فشارهاي کاري و زندگی اتخاذ می 

 دهید؟ تیم تشکیل می ،اي در یك سازمان چگونه با دیگر افراد حرفه 

 گیر اثربخش هستید؟ شرح دهید چرا یك تصمیم 

  فرصتهایی را که انتظار دارید این شرکت براي رشد شما ایجاد کند برشمرید؟ 

  کنید؟ یا سخنرانی می دهید چگونه مطالب کاري را ارائه می 

  سبك رهبري خود را شرح دهید. چرا شما یك رهبر اثربخش هستید؟ 

  توانید یك مشاور براي رئیس خود باشید. نه میشرح دهید چگو 

  وري شد؟ در پست )سمت( قبلی خود چه چیزي را اجرا یا پیشنهاد کردید که موجب رشد کسب و کار یا بهره 

  دالیل اصلی ترک شغل قبلی چیست؟ 

  تواند در این شغل جدید مفید باشد؟ اید که می اي در سمتهاي قبلی کسب کرده چه دانش و تجربه 

  بهترین استفاده از استعدادهاي خود مربوط به کسب و کار را شرح دهید؟ 

  کنید؟ دانید و چگونه با آنها برخورد می زا در محیط کار را چه مواردي می شرایط ناخوشایند یا استرس 
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  ؟ هدف شما از گرفتن این شغل جدید چیست 

  یست؟اهداف و افکار درجه اول شما درباره خودتان و داشتن یك شغل چ 

 
 سازي خود براي مصاحبه، نکات زیر را به خاطر داشته باشید: ج( سوم، عالوه بر تحقیق در مورد شرکت و آماده

  اي صحبت نکنید که  گویید مهم است. از این شاخه به آن شاخه نپرید و به گونه آنچه که شما در مصاحبه نمی

حرف نباشید تا مصاحبه کننده فکر کند شما تمایلی  کمگو و  آشفته به نظر برسید. اما در همان حال، خیلی خالصه

 به ارائه اطالعات ندارید.

 همچنین  خودتان باشید، آرامش داشته باشید و به خودتان فشار نیاورید. این را به خاطر داشته باشید هر کسی(

 است.  شونده بودهمصاحبه کننده شما( در جاي مصاحبه

  کننده تماس چشمی داشته باشید و ول و یا خیلی خشك ننشینید. با مصاحبهاز حرکات خود آگاه باشید. خیلی شل

 اما به حد خیره شدن نباشد.

 

 آداب مصاحبه -8-1

رزومه اید. این اولین قدم به سمت شغل مورد نظرتان است. تان، براي مصاحبه دعوت شدهبعد از ارسال رزومه

حال نوبت آن است که  تواند تأکیدی بر آنها باشد.چه خوب چه بد، میکند، اما رفتار های شما، شما هویتتان را اعالم می

 [: 6] هایتان را نشان دهیدمهارت

 :اي از رفتارهاي مناسب و خوب نیست. در واقع زبانی است که توسط آن آداب چیزي بیش از مجموعه آداب

 . کنیدها( بیان میکنندهاحترام و توجه خود را به دیگران )در اینجا مصاحبه

  :توجهی رفتار کنید. احترامی و بیروز مصاحبه شما روزي نیست که بخواهید نامرتب باشید و با بینظم و ترتیب 

  :گر شما نیز مشغول طی کردن ساعاتی از وقت مثل تمام افراد دیگر که سر کار هستند، مصاحبه سر وقت بیاید

رزشمند است. از این گذشته، مگر آنها نیز به شما خود سر کار است. نشان دهید که زمان آنها نیز براي شما ا

  اند که خودتان را نشان دهید؟اند و به شما فرصتی دادهاند که وقتشان را در اختیارتان قرار دادهاحترام نگذاشته

 نظم و گستاخ هستید.اگر دیر برسید، دیگران تصور خواهند کرد که فردي خودخواه، بی

  :بایست با محیط آن کار هماهنگ باشد؛ اما شما براي رفتن به یك مصاحبه شغلی میلباس  لباس مناسب بپوشید

براي حفظ احترام باید یك درجه باالتر از محیط معمولی آنجا لباس بپوشید. دلیلش این است که اگر لباس 

باید روي شما و شود. زمانی که توجه تر از حالت نرمال، اختالل ایجاد مینامناسب بپوشید، چه باالتر چه پایین

مهارتهایتان متمرکز شود، لباسهایتان نباید اختاللی ایجاد کرده و حواس را پرت کند. این مثال را در نظر بگیرید: 

پوشند، شما یك پیراهن آستین بلند رسمی بپوشید و اگر شرت میه افراد در آن محیط کار جین و تیاگر هم

 کت و شلوار بپوشید.کنند، شما هاي رسمی به تن میآنها پیراهن

  :دست دادن عملی متقابل است که براي برقراري ارتباط انجام  به طریقه دست دادن خود دقت کنید 

تواند یکی از اصول اولیه گیرد، که میشود. در یك مصاحبه، این عمل متقابل بین دو فرد غریبه صورت میمی

بار بفشارید و بعد رها کنید، نشانه خوشرویی و  مصاحبه به حساب آید. اگر محکم دست طرفتان را یك یا دو

تواند به سرعت احساسی از امنیت بین دو فرد ایجاد کند. از طرف دیگر، اگر شل و ول و مالیمت شماست که می

روح دست بدهید، ممکن است باعث ناراحتی طرفتان شود و حتی قبل از اینکه آنها فرصت آشنایی با شما را بی

اس بدي به آنها منتقل خواهید کرد. آسوده خاطر کردن اطرافیانتان هدفی مهم در هر آداب داشته باشند، احس

 معاشرت است. 
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   :در حین مصاحبه، زمانهاي بسیاري شما نیاز به استفاده از آداب خواهید تصویری مثبت از خود ارائه دهید

گرتان ایجاد خواهید ذهن مصاحبه داشت و اگر آنها را درست و بجا استفاده کنید، تصویري خوب و مطمئن در

گر از شما بخواهد حرفتان را تکرار کنید یا شك کند که کرد. محکم و با قوت صحبت کنید. نباید بگذارید مصاحبه

 حرفتان را درست شنیده است یا خیر.

 دهند. افراد به آن پاسخ مثبت می بخش است که اکثرن ژستی اطمینانای گرتان نگاه کنید:به چشمان مصاحبه

براي صحبت کردن از حرکات بدن به اندازه مناسب استفاده کنید. حرکات خوب ممکن است عالقه شما را براي 

 تفاوتی است.احترامی و بیحال بودن نشانه بیآنحا بودن نشان دهد، در حالی که سست و بی

  :رتان تشکر کنید، در نظر داشته گخواهید از مصاحبهدر آخر مصاحبه، زمانی که میدو بار از آنها تشکر کنید

اند تشکر کنید. مثل سر اند و هم براي فرصتی که به شما دادهباشید که هم به خاطر زمانی که برایتان گذاشته

اي هستید و براي وقت دهد که فرد فهمیدهوقت رسیدن، تشکر کردن از آنها به این صورت نیز نشان می

 دیگران ارزش قائل هستید. 

 د:سه تا نبای 

o   بدون آمادگی قبلی در آن روز حاضر نشوید: هر چه بیشتر در مورد شرکت و شغلی که براي آن

گر اید تحقیق کنید، نشانه احترام بیشتر است. خیلی ساده است. فراموش نکنید که مصاحبهتقاضا داده

بنابراین  دهد.کند و این قسمت بزرگی از زندگی آن فرد را تشکیل میشما براي این شرکت کار می

شود که بهتر جلوه نمایش فروتنانه اما مناسب تصویري از حس تعهد شما به این مصاحبه، باعث می

 کنید.

o توانید در مورد کسی حرفهاي خوب بزنید، بهتر است از صاحب کارهاي قبلیتان بدگویی نکنید: اگر نمی

کارها و شرکتهاي قبلیتان بد اصالً هیچ حرفی نزنید. خیلی دور از ادب و احترام است که از صاحب 

شود. از این گذشته، این بگویید و با کارهایشان مخالفت کنید. این باعث ناراحتی و رنجش دیگران می

مصاحبه در مورد شما و این شرکت است نه شرکتها و افراد دیگر؛ پس لزومی ندارد که تصویري از 

 ون این مسئله ارتباطی به آنها ندارد. گرتان ارائه دهید، چصاحب کارهاي سابقتان براي مصاحبه

o اي، هر چند کوچك، اي دروغ نگویید: به یاد داشته باشید که به خاطر هیچ مسئلهدر مورد هیچ مسئله

گویند چون دروغ نگفته و به حرفهایتان شاخ و برگ ندهید؛ زیرا انسانهاي محترم هیچگاه دروغ نمی

 نیازي به آن ندارند.

 
 حرف آخر

شوند. چیزی که نباید جا بیندازید رفتارهای خوب هیچگاه به چشم نیایند، ولی نتایج آنها همیشه دیده میممکن است  

تان فکر کند که شما فردی مهربان، باهوش و کنندهخواهید که مصاحبهنقص در این آداب است. در این زمینه، شما می

ترین ع دست دادن مسخره جلوه کنید و یا از اینکه کثیفجالب هستید، نه اینکه فردی مطیع و فرمانبردار باشید و موق

 اید تعجب کند.شلوار جینتان را در روز مصاحبه تن کرده

 

 اصول درخواست میزان حقوق در مصاحبه استخدامی -8-1

شود و هاي استخدامی پرسیده میترین سؤاالتی است که معموالً در مصاحبهمیزان حقوق درخواستی، یکی از سخت

 خواهند اعالم کنید؛ اما اغلب براي آن پاسخ مناسبی نداریم؟ به اعتقاد بسیاري ازهاي مکتوب از شما میزومهدر ر

ترین بخش خواهند وارد محیط کار شوند این سؤال پاشنه آشیل و سخت، به ویژه آنهایی که براي اولین بار میکارجویان

 [:7این سؤال ارائه خواهد شد ] در پاسخ دادن به اصل اساسی براي تسهیل 5دامی است. لذا در ادامه، مصاحبه استخ

http://mihankar.com/
http://mihankar.com/
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  :شود صریح و هاي استخدامی از شما خواسته میمورد هر بحثی در مصاحبه دردر این مورد صریح نباشید

چندانی ندارید بهتر است به تجربه کاري  سریع پاسخ دهید اما در این مورد بهتر است کمی محتاط باشید. اگر

اي وقتی قرار است که اولین کار خود را تجربه  . در هر رشته"بر طبق عرف سازمانی شما"این جمله اکتفا کنید: 

 کارمنداي و چه کاري باشد، بخواهید در یك شرکت مهندسی کار کنید،  کند که چه رشته کنید و فرقی نمی

اداري باشید، در بازار کار کنید یا هر شرایط دیگر، براي شروع، دستمزد کمی دریافت خواهید کرد. این یك 

قانون در همه جاي دنیا است. میزان دستمزد رابطه مستقیم با تجربه و تخصصهاي ویژه دارد که هر دوي این 

تر باشید به خودتان این  پذیرولیتپذیرتر و مسئآید. شما هر چقدر ریسك موارد در طول زمان به دست می

دهید که در زمان کمتري تجربه و تخصص ویژه را به دست آورید و در نتیجه درآمد و  فرصت را می

دستمزدتان را افزایش دهید. این امکان وجود دارد که در مدت سه تا پنج سال یك فرد تازه کار شرایط 

 نوع نگاه خود فرد به کار وابسته است.درآمدي و تجربی خود را متحول کند و همه چیز به 

 :کننده خیلی اصرار بخش است. اگر مصاحبهقانون وزارت کار یك سند نجات ،کارهابراي تازه قانون وزارت کار

اندازید و . به این ترتیب توپ را به خانه قانون می"هر میزانی که حقوق پایه وزارت کار است"کند اعالم کنید: می

 را خواهید داشت. در بحث دست باال

  :هاي استخدامی به هیچ جواب دادن سؤال با سؤال از مواردي است که در مصاحبهبا جمله سؤالی پاسخ دهید

کارها چه معموالً در شرکت شما برای تازه"توانید بپرسید که: شود اما در این مورد خاص میعنوان توصیه نمی

 "حقوقی در نظر گرفته می شود؟

 بد نیست با افرادي که در آن مجموعه مشغول کار هستند مشورت کنید و نظر آنها البی کنید:  با سایر کارکنان

تواند هاي بعد میرسد اما در مصاحبهرا جویا شوید. اگر چه در اولین مصاحبه این کار چندان عملی به نظر نمی

 کارساز باشد.

  :خودتان را براي انجام کار مشتاق نشان  براي اولین تجربه کافی استبحث افزایش دستمزد را مطرح کنید

دهید و بگویید در ابتدا حاضرید با مبلغ پایین مشغول به کار شوید اما حتماً ذکر کنید انتظار دارید در آینده 

 حقوقتان افزایش یابد.
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 نهمفصل 

 مروری بر قوانین رایج بانکی کشور
 
 

 مقدمه -9-0

نقل و انتقال ارز،  هایی چون عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش است که وظیفه اقتصادی نهادی بانک

بهادار  وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق

انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.  و و اشیاء قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیومیت و وصایت برای مشتریان

متعلق  ارزهای در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و و تنظیم حجم پول اسکناس ت از انتشارعبارتس بانک مرکزی وظایف

های تجاری، انجام  های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک دولت، به

ها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و  دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک

ها  ثبات را بر عهده دارد. این بانک، بانک سیاست پولی نکی و ادارهولیت کنترل شبکه بائکنترل حجم اعتبارات. این بانک مس

 [.1]کند هدایت میرا در جهت ارائه خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعالیت 

نام داشت. این بانک، که مرکز آن در لندن بود، بدون  "بانک جدید شرق "سیس شد أانکی که در ایران تاولین ب

باشد که در ایران اجازه فعالیت یافته  هایی میاز دیگر بانک "بانک شاهی"دریافت هیچ گونه امتیازی در ایران افتتاح شد. 

در ایران تأسیس  1781بوده است. این بانک در سال  "رویتر پاول جولیوس"بود. مؤسس این بانک فردی انگلیسی به نام 

ژاك "توسط فردی روسی بنام  1741که در سال  "بانک استقراضی ایران"به فعالیت خود ادامه داد.  1491شد و تا سال 

نوان و تحت ع 1417سال در ایران فعالیت کرد. نخستین بانک ایرانی درسال  87ایجاد شده بود برای مدت  "پولیاکوف

فکر تدوین قانون جامع پولی و بانکی و تأسیس بانک مرکزی به  ،1491فعالیت خود را آغاز نمود. در سال  "بانک سپه"

منظور حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی مورد توجه مقامات اقتصادی کشور قرار گرفت. در همین سال، بانک رفاه 

وزی انقالب اسالمی، در جهت حفظ حقوق صاحبان سپرده و یک سال پس از پیر دولت ایراننیز تأسیس گردید. 

اندازهای مردم،  ها و پس به کار انداختن چرخهای تولیدی صنعت کشور و تضمین بازپرداخت سپرده های ملی،  سرمایه

س از ادغام ها پکه بانک طوریه ها نیز پس از ملی شدن آنها انجام گرفت. بهای ایران را ملی اعالم کرد. ادغام بانکبانک 

های تجاری شامل بانک رفاه، بانک ملی ایران، بندی شدند. بانکبانک تخصصی تقسیم 7بانک تجاری و  9بانک، به  78از 

های تخصصی نیز شامل بانک کشاورزی، بانک باشند. بانک بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت و بانک سپه می

 [.1مسکن و بانک صنعت و معدن هستند ]

 

 حساب بانکی و انواع آن -9-2

ها به ثبت  ای بانکی است که در آن معامالت مالی بین مشتریان و بانک حساب بانکی یک حساب مالی در مؤسسه

باشند  ها می رسد. حسابهای بانکی انواع گوناگونی دارند. بعضی از حسابها به صورت سپرده مالی مشتریان در نزد بانک می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C


 

 ن باید بدانند()آنچه دانشجویان مهندسی معد عمومیکارگاه 

 )بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان(مدرس: حمید خوشدست 
040 

 

هایی را به صورت توانند کارت . همچنین مشتریان میبرای دریافت وام از مؤسسه مربوطه استو بعضی حسابهای مالی 

دبیت کارت )کارت اعتباری( که در آن بانک به مشتری مقروض است و یا کردیت کارت )کارت اعتباری( که در آن 

توان به صورت زیر ا میای بانکی رها دریافت کنند. به طور کلی، انواع حسابه مشتری به بانک مقروض است از این مؤسسه

 تقسیم کرد.

 

 الحسنهحسابهای قرض -9-2-0

 الحسنه جاریحسابهای سپرده قرض -9-2-0-0

دسته چک دریافت  سپارند ومیاشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک 

از آنجا که انگیزه  .در مبادالت پولی خود استفاده کنند ،ساب جاریکنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حمی

به کارگیری تعبیر  ،گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادالت پولی از طریق این خدمات بانکی استسپرده

 [.7باشد ]الحسنه صحیح نمیقرض

 

 اندازالحسنه پسحسابهای سپرده قرض -9-2-0-2

آن است که اشخاص حقیقی و گاهی این نوع حسابها های رایج نظام بانکی است. ویژگی از سپردهانداز حساب پس

در برابر آن دفترچه دریافت  وهای جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز حقوقی وجوه اضافه بر هزینه

های ای قرض است و در بانکاهیت چنین سپردهریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند. مکنند تا هنگام نیاز با برنامهمی

گذاران پرداخت بهره ممنوع است لیکن برای ترغیب سپرده ،پردازند. در بانکداری بدون رباسنتی عموماً به آنها بهره می

شود به صورت غیر ثابت )نقدی و گیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلی پرداخت میجوایزی در نظر می

ها عالوه بر شود. از آنجا که معموالً صاحبان این نوع سپرده( است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع میجنسی

 سپرده الق تالحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن را دارند انگهداری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض

 [.7الحسنه به این حسابها به جا و شایسته است ]قرض

 

 گذاریحسابهای سپرده سرمایه -9-2-2

 گذاری کوتاه مدتحساب سرمایه -9-2-2-0

 ز برای افتتاح حساب سپرده حداقل مبلغ مورد نیاگذاری کوتاه مدت: مایهشرایط افتتاح حساب سپرده سر

از حداقل تعیین شده کمتر شود به این حساب چنانچه مانده  است.ریال  710111گذاری کوتاه مدت سرمایه

الحساب و بر مبنای های کوتاه مدت به صورت علیکور سودی تعلق نخواهد گرفت. سود سپردهحساب مذ

گذاری کوتاه مدت تداوم باشد. شرط تعلق سود به سپرده سرمایهکمترین مانده در روز قابل پرداخت می

ماه محاسبه   یها در طباشد. بدیهی است سود سپردهروز می 71ریال در  710111وجوه سپرده با مبلغ حداقل 

 [.1گردد ]میواریز و در ماه بعد به حساب منظور 

 سال تمام رسیده باشد  17هر شخص حقیقی که به سن گذاری کوتاه مدت: نحوه افتتاح حساب سپرده سرمایه

حساب افتتاح  ات بانکیتواند به نام خود در مؤسساشد میو یا حکم رشد او توسط مراجع ذیصالح صادر شده ب

مدارك الزم نسبت ارائه تواند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی خود با تکمیل فرم و ر فرد مینماید. ه

 به افتتاح حساب اقدام نماید. 

 یا چند نفر تصمیم بگیرند که به صورت  1اگرگذاری کوتاه مدت مشترك: افتتاح حساب سپرده سرمایه

 ین صورت رعایت نکاتی به شرح ذیل الزامی است:پذیر بوده و در امشترك حساب افتتاح نمایند امکان
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o .نحوه و ترتیب استفاده از حساب قید و میزان سهم هر شخص مشخص باشد 

o .چگونگی برداشت )حق امضاء( به صورت صریح قید گردد 

o تا زمانی که به مخالفت کتبی از طرف هیچ یک از صاحبان حساب به مؤسسه اعالم نشده باشد  (ها)امضا

 بود.معتبر خواهد 

 پذیر است:اشخاص غیر، به روشهای زیر امکان افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت برای 

o  وکالت: ارائه وکالتنامه رسمی/داخلی که از جانب صاحب حساب در دفترخانه و یا حضوراً در شعبه به

 شود امکانپذیر است.وکیل ارائه می

o امکانپذیر است. قیومیت: با ارائه اجازه رسمی اداره امور سرپرستی دادگستری 

o تواند به نام صغیر حساب ید شده دادگاه با احراز هویت، شخص وصی مییوصایت: با ارائه وصیتنامه تأ

 .گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایدسپرده سرمایه

  

 گذاری کوتاه مدت دستور پرداختحسابهای سرمایه -9-2-2-2

ر پرداخت، جایگزین مناسبی برای نقل و انتقال وجوه توانند با افتتاح حساب دستومشتریان مؤسسه اعتباری می

% کمتر از سپرده کوتاه مدت اقدام نمایند. در  1تودیعی خود بدون مراجعه شخصی به مؤسسه و با دریافت سود حداقل 

تا نمایند از حساب سپرده کوتاه مدت تودیعی خود به عنوان حساب پشتیبان استفاده توانند میضمن، در صورت تمایل 

 [.1از سود روز شمار متعارف نیز برخوردار شوند ] ،ضمن نقل و انتقال وجوه تودیعی

 

 کوتاه مدت ویژهگذاری حسابهای سرمایه -9-2-2-3

 سال در مؤسسه اعتباری امکانپذیر  ماه و کمتر از یک 9گذاری کوتاه مدت ویژه بیش از افتتاح حساب سپرده سرمایه

گواهی سپرده  ،به جای صدور کارت ،گذارسپرده و عدم دریافت وجه توسط سپرده. با توجه به ثابت بودن رقم است

گردد. این سپرده در انقضاء سررسید قابل تمدید به ضرایب افتتاحی گذاری کوتاه مدت ویژه تکمیل و تحویل میسرمایه

اقدام نماید سپرده وی باطل و ماه )سررسید( نسبت به دریافت وجه سپرده  9گذار قبل از باشد. چنانچه سپردهاولیه می

 [.1های کوتاه مدت با نیم درصد جریمه خواهد بود ]نرخ سود مشمول ضوابط و شرایط سپرده

 

 گذاری بلند مدتحسابهای سپرده سرمایه -9-2-3

چهار و  ،سه ،دو ،شود که اشخاص برای مدت معین )یکالق میتهایی اگذاری بلند مدت به سپردهحسابهای سرمایه

 تواند برایگذاری بلند مدت میگذاری نمایند. حسابهای سپرده سرمایهوجوه خود را نزد مؤسسه سپرده ،ساله( پنج

های بلند اشخاص حقیقی به صورت انفرادی یا مشترك، برای اشخاص حقوقی و شرکتهای دولتی صادر شود. سود سپرده

ستی با نرخ بیش از نرخ سود ابالغی محاسبه و به مدت به صورت روز شمار و ماهانه در سررسید و در مقاطع درخوا

گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد. نقل و گردد. تسویه نهایی با سپردهالحساب به متقاضی پرداخت میصورت علی

گذاری بلند مدت قبل از سررسید از یک شعبه به شعبه دیگر مؤسسه بدون تغییر در نرخ های سرمایهسپرده انتقال وجوه

گذار زودتر از سررسید سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نماید سود باشد. چنانچه سپردهسود امکانپذیر نمی

بر اساس نیم درصد کمتر از سپرده مشابه در سال افتتاح محاسبه و است سپرده به نسبت مدتی که سپرده مفتوح بوده 

گردد. شرایط عمومی افتتاح حساب سپرده بلند داختی کسر میمازاد سود پرداخت شده قبلی از اصل سپرده و یا سود پر

  باشد. پس از تکمیل مدارك و فرمهای مورد نیاز وگذاری کوتاه مدت میمدت مانند افتتاح حسابهای سپرده سرمایه

 [.1]گردد گذار تحویل میگذاری بلند مدت صادر و به سپردهتکمیل قراردادهای مربوطه، برگه گواهی سپرده سرمایه
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 های بانکی  نحوه محاسبه سود سپرده -9-2-4

الحساب طبق فرمول های بانکی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روز شمار و با نرخ سود علیسود سپرده

 [:9شود ]زیر محاسبه و پرداخت می

 گذاری()مبلغ سپرده× )نرخ( × )مدت به روز( 
 های کوتاه مدت روز شمار= سود سپرده

79711 

روز برای یک حساب کوتاه مدت روز شمار که به طور متوسط یک میلیون ریال موجودی داشته با نرخ  71سود  مثال:

 % برابر است با:11

(71( × )11( × )1111111) 
 ریال 19977= 

79711 

 9ماهه،  7ویژه ساله، یا کوتاه مدت  7ساله و  9ساله،  7ساله،  1ساله،  1های بلند مدت بانکی شامل سود سپرده

الحساب طبق فرمول زیر محاسبه ماهه، طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی 4ماهه و 

 شود:می

 گذاری( = سود یک سال برای سپرده مورد نظر)مبلغ سپرده× )نرخ( 
 

 سود یک سال برای سپرده مورد نظر
 = سود یک ماه برای سپرده مورد نظر

11 

ساالنه باشد، نرخ ساالنه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد، نرخ سود ماهانه از  در نتیجه، چنانچه پرداخت سود

 شود.تعیین می 11تقسیم نرخ ساالنه بر 

% برابر است 11سود یک ماه برای یک حساب بلند مدت یک ساله که یک میلیون ریال موجودی داشته است با نرخ  مثال:

 با:

 ریال سود یک سال کامل 111111( = 1111111( × )11/1)
 

111111 
 ریال سود یک ماه کامل 17777= 

11 

 

 مروری بر خدمات رایج بانکی -9-3

خدمات غیرالکترونیکی معموالً به توان به دو گروه غیرالکترونیکی و الکترونیکی تقسیم کرد. خدمات بانکی را می

برای کسب شود. نیز شامل انواع خدمات تلفنی، پیامکی و اینترنتی میالکترونیکی شوند. خدمات صورت حضوری انجام می

 توان به تارنمای جامع اطالعات بانکی به آدرس زیر مراجعه نمود:های مختلف میاطالع از انواع خدمات الکترونیکی بانک

http://www.bnmi.ir/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemi
d=113 

 شود.در ادامه برخی از پرکاربردترین خدمات بانکی بررسی می

 

 اینترنت بانک -9-3-0

اینترنت بانک، امکاناتی از قبیل دریافت موجودی به صورت آنالین، انتقال وجه بین کلیه حسابها در بانک، مشاهده 

ت. همچنین با استفاده از این خدمات، امکان مسدود صورتحساب و غیره را در اختیار مشتریان هر بانک قرار داده اس

مندی از خدمات اینترنت بانک، در گام اول نیاز به افتتاح باشد. برای بهرهنمودن کارتهای مفقودی یا سرقتی نیز میسر می



 

 ن باید بدانند()آنچه دانشجویان مهندسی معد عمومیکارگاه 

 )بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان(مدرس: حمید خوشدست 
044 

 

فتتاح حساب موقع ا .هایی دارید که در خصوص فعالیتهای اینترنتی از مهارت الزم برخوردار باشندحساب در یکی از بانک

شود و حتماً قسمت گذاری کوتاه مدت( حتماً درخواست اینترنت بانک کنید؛ یک فرم به شما ارائه می)ترجیحاً سرمایه

انتقال وجه فرم را پر کنید )در حالت عادی انتقال وجه در اینترنت بانک فعال نیست مگر اینکه در فرم مذکور تقاضا کنید(. 

انتقال وجه روزانه و ماهانه را هم ذکر کنید، یعنی اگر در فرم قید کردید که سقف انتقال توانید سقف در این قسمت می

توانید پول منتقل کنید. پس از دریافت اطالعات خدمات وجه روزانه یک میلیون ریال باشد، بیشتر از این مقدار نمی

 [:1اینترنت بانک، مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید ]

 شوید،ک میوارد وب سایت بان 

 کنند هایی که از سیستم نگین استفاده میبانک کنید؛ دردر قسمت اینترنت بانک شماره مشتری خود را وارد می

 شماره حسابها تقریباً یک استاندارد مشخص دارد،

 ها بار اشتباه بزنید به مدت یک ساعت و در بعضی بانک 7کنید )در صورتی که در صفحه بعدی رمز را وارد می

 روز امکان دسترسی به اینترنت بانک را نخواهید داشت(، یک

 هایی را انتخاب کرده حال وارد اینترنت بانکتان شدید که بسته به اینکه در فرم تقاضای اینترنت بانک چه گزینه

 هاتان متفاوت خواهد بود،بودید، دسترسی

  ،اکنون از قسمت سمت راست، گزینه انتقال وجه را انتخاب کنید 

 شود انتقال وجه با حسابهای دیگر را انتخاب کنید،ای که باز میحهدر صف 

  در صفحه بعدی شماره حساب کسی را که قصد انتقال وجه به حساب وی را دارید و مبلغ مورد نظر را وارد

 کنید،

 شوید که شماره حسابشود )از این لحاظ که مطمئن میبه شما نشان داده می اسم صاحب حساب ،در گام بعدی 

 اید یا خیر(،را صحیح وارد کرده

 .در پایان، تأیید کنید تا وجه به حساب طرف مقابل واریز شود 

 

 پرداخت اینترنتی -9-3-2

شود به طوری که این الق میتپرداخت اینترنتی به پرداختن پول از طریق اینترنت، در قبال دریافت کاال یا خدمات ا

ک یا فروشگاه و از طریق اینترنت انجام شود. در واقع خریدار با استفاده از پرداخت بدون نیاز به حضور فیزیکی در بان

های اینترنتی با تواند از اینترنت خرید کند و پول آن را همان موقع پرداخت نماید. مدیران سایتکارت بانکی خود می

از حساب مشتری به حساب مدیر پول با همکاری بانک از طریق اینترنت  ،بندند و به این ترتیبها قراردادی میبانک

های ملت، سامان، پارسیان، ملی، اقتصاد نوین و پاسارگاد این امکان را فراهم شود. در حال حاضر بانکسایت واریز می

ها به عنوان اند که افراد بتوانند با استفاده از کارتهای بانکی تحت شتاب، خرید اینترنتی انجام دهند. یعنی این بانکآورده

 پنجین معنی نیست که فقط کارتهای همین دکنند. البته این بعمل می Gatewayزه یا درگاه پرداخت یا در اصطالح دروا

اند که بتوان با کارت سایر ها امکاناتی را فراهم کردهد، بلکه به این معناست که این بانکنبانک قابلیت خرید اینترنتی را دار

اند. به این ترتیب شما پس های اینترنتی قرار دادهامکانات خود را در اختیار فروشگاه ها نیز خرید اینترنتی کرد و اینبانک

 [.1توانید پول آن را به صورت آنالین پرداخت نمایید ]سایت مورد نظر خود میخدمات از اطمینان از کاال یا 

 

 توان خرید اینترنتی کردبا چه کارتهایی می -9-3-2-0

ات، پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، ملت، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و های ملی، صادرکارت بانک

 [:1معدن و بانک سینا امکان خرید اینترنتی دارند ]
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 های پست بانک، تجارت رفاه، سپه، مسکن، کارآفرین و سرمایه فعالً قابلیت خرید اینترنتی ندارند.کارت بانک

 

 خرید اینترنتی پارامترهای الزم برای -9-3-2-2

 شده است:نشان داده زیر  تصویرشود که در پارامتر کارت بانکی از شما پرسیده می چهاردر هنگام خرید اینترنتی 

 

 
 

 در ادامه تک تک این پارامترها بررسی خواهد شد.

  بر روی کارت درج شده است.  ها،این شماره در کارت همه بانک رقمی درج شده بر روی کارت: 01شماره

 است.نشان داده شده زیر تصویر در  ملتنمونه شماره کارت درج شده بر روی کارتهای بانک 

 :پرداز های خودهنگام استفاده از دستگاهرمز خرید اینترنتی با رمزی که شما  رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم

ATM اینترنت بانک که حساب خود را از طریق اینترنت چک  حتی این رمز با رمز ؛نمایید متفاوت استوارد می

گیرید، رمز خرید اینترنتی ندارید. ها زمانی که کارت خود را تحویل میدر اکثر بانک کنید، نیز متفاوت است.می

 برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
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o های رنتی را در دستگاهها امکان تعریف رمز خرید اینتاکثر بانکATM اند. به دستگاه خود قرار داده

خودپرداز بانک خود مراجعه کنید. کارت خود را وارد کنید و بخش عملیات رمز را انتخاب کنید. در 

 بخش رمز دوم یا رمز اینترنتی، رمز خود را تعریف کنید.

o نید. به شعبه بانک خود مراجعه کنید و رمز خرید اینترنتی را دریافت ک 

 

 
 

  کدCVV2:  کدCVV2  رقمی، بر روی اکثر کارتها حک شده است. مثالً روی کارتهای  9یا  7به صورت یک عدد

یا در  ؛رقمی حک شده است 7های ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان، پارسیان و غیره به صورت یک عدد بانک

، 18به صورت رقم  CVV2بانک تجارت، کد های . در برخی کارترقمی است 9برخی کارتهای بانک ملی و تجارت 

 رقم شماره کارت حک شده است. 19بعد از  14و  17

 

 
 

 :تاریخ انقضاء هم روی اغلب کارتهای بانکی حک شده است. اگر روی کارت شما تاریخ انقضاء وجود  تاریخ انقضاء

 ت استفاده نمایید.به جای سال انقضای کار 44به جای ماه و از  11ندارد، نگران نباشید. از عدد 
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 مشکالت احتمالی پرداخت اینترنتی -9-3-2-3

ای طراحی شده است که هم ایمن باشد و هم ساده و های عامل به گونهسیستم پرداخت اینترنتی توسط بانک

م خرید برخی اوقات ممکن است مسائلی در هنگا ،اینوجود کمترین نیاز به راهنمایی را برای خریدار ایجاد نماید؛ اما با 

معموالً  اینترنتی به وقوع بپیوندد. مثالً ممکن است در هنگام پرداخت شبکه بانکی قطع شود و پرداخت ناموفق انجام شود.

است که پول از حساب شما کسر شود، ولی به حساب فروشنده واریز نشود. اما آن بدترین حالتی که ممکن است رخ دهد 

باید مغایرتها را رفع پول شما در حسابهای حد واسط بانک است. نهایتاً خود بانک میمعموالً  ،نگران نباشید؛ در این حالت

ساعت پول به حسابتان برگشت نخورد، آنگاه با پشتیبانی سایت فروشنده و یا بانک عامل  97کند. منتظر بمانید و اگر تا 

 [.1پرداخت اینترنتی تماس بگیرید تا مغایرت برطرف شود ]

 

 م و شرایط اخذ آنهاانواع وا -9-3-3

مان کفاف آن  یقیناً برای همه ما در زندگی پیش آمده است که بخواهیم کاری را در زندگی انجام دهیم اما بودجه

بودجه  تأمینکار را ندهد و در نتیجه مجبور شویم از مجاری رسمی )اخذ وام( یا غیررسمی )قرض از آشنایان( اقدام به 

که باشد میرسد اما این کار در برگیرنده فرایندی پیچیده  ها در نظر اول راحت به نظر میچه اخذ وام از بانک کنیم. اگر

نیازمند آشنایی کامل با هر یک از این مراحل است. البته، نباید از این نکته غافل ماند که فرایند اخذ وام در درجه اول 

کنند.  ر کشور ارائه میو شعب مختلف آن در سراس ها و تسهیالتی است که آن بانکنیازمند آشنایی با هر یک از بانک

اگر کسی خواستار دریافت وام مسکن است تنها گزینه مناسب برای این کار بانک مسکن است و دور از عقل به  ،برای مثال

 نظر خواهد رسید که به بانک دیگری مراجعه کرد.

شامل مسکن، ازدواج، خودرو، تعویض هایی که در نظر عموم از مقبولیت بیشتری برخوردار است انواع وام

شوند که در  خودروهای فرسوده، کشاورزی و سایر وامهای مورد نیاز برای تأمین نیازهای متداول زندگی تقسیم می

ادامه به شرایط اخذ هر یک از آنها و چگونگی ارائه تسهیالت پرداخته خواهد شد. اما قبل از هر چیز توجه به این نکته 

 ها تا سقف مشخصی باید ضامن اختیار کرد.رای دریافت برخی از واماست که ب ضروری

 استهای مختلف و نوع وام متفاوت است اما قانون ضمانت ثابت معموالً شرایط دریافت وام و ضامن در مورد بانک

دولتی است  رفهها نیازمند دو ضامن دارای جواز کسب یا حمثال، برخی وام عنوان   د. بهکن ها صدق میو در مورد همه وام

پذیرند. گذشته از این برای هرکسی مقدور نیست تا ضامن شخص دیگری  ها در ازای وام، سفته میکه برخی وام  در حالی

گزینیم باید در درجه اول بالغ، عاقل و  عنوان ضامن بر می  شود، توجه به این نکته ضروری است که شخصی را که به

 [.7]را تمییز دهد روض و قرض گرفته شخص مق ،هوشیار باشد و در درجه دوم

 

 وام ازدواج -9-3-3-0

به هر یک از  ،گیرد. در این وام ازدواجشان بیش از یک سال نگذشته باشد تعلق می وام ازدواج به زوجینی که از زمان

واج آنها توسط و کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازد گیردمیمیلیون تومان تسهیالت تعلق  7زوجین مبلغ 

سفارت جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور صادر شده باشد و یا گواهی ازدواج آنها ممهور به مهر کنسولگری ایران 

توانند این وام را دریافت کنند. مدت بازپرداخت این وام  شود و می عنوان سند ازدواج تلقی می در کشور مذکور است به 

درصد است. مدارك الزم برای دریافت این  9الحسنه  های قرضنرخ کارمزد مثل تمام وام ماه و 79سال یعنی  7حداکثر 

 [:7وام عبارت است از ]

 انداز دفترچه حساب پس 

 اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین 
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 اصل و کپی صفحات اول تا پنجم سند ازدواج 

 تهیه دو عدد تمبر مالیاتی 

 یک نفر ضامن معتبر برای زوجین 

 

 وام مسکن -9-3-3-2

گیرد و در این زمینه بانک مسکن به هر یک از کسانی  این نوع وام برای خرید و یا ساخت مسکن به متقاضی تعلق می

سال است که به دوره  17تا  9کند. زمان بازپرداخت وام مسکن  که متقاضی دریافت این وام هستند تسهیالتی را ارائه می

کننده در نظر گرفته شده است  تباط دارد. حداکثر مبلغی که در این نوع وام برای دریافتگذاری فرد در بانک ار سرمایه

های ان و وامهزار توم 171سال حدود  11میلیون تومانی طی  77های ومان است. مبلغ اقساط ماهانه واممیلیون ت 71و  77

 [:7این وام بدین شرح است ]شود. مدارك الزم برای دریافت  هزار تومان می 911میلیون تومانی حدود  71

 گیرنده )خریدار( و فروشندهاصل و تصویر کارت ملی تسهیالت 

 گیرنده و فروشندهاصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه تسهیالت 

 نامه وی وکالتو نامه، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل  در صورت وجود وکالت 

 یالت متعلقهارائه صورتحساب متوسط موجودی و میزان تسه 

 گیرندهنامه )قولنامه( مبنی بر قرارداد خرید منزل توسط تسهیالت مبایعه 

 )اصل و تصویر پروانه ساختمان )تخریب و نوسازی 

انداز مسکن از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمان،  میلیون ریالی حساب صندوق پس 111جهت دریافت تسهیالت  توضیح:

 باشد. سال سپری شده 11نباید بیش از 

 اصل و تصویر تمامی صفحات سند مالکیت 

مجلس تفکیکی به همراه سند مالکیت  ارائه صورت  ،در واحدهای نوساز، در صورت آماده نبودن سند مالکیت توضیح:

 مادر الزامی است.

 الحساب کارمزد ارزیابی الزحمه علی رسید مبلغ حق 

 گواهی درآمد متقاضی و یا ضامنین وی 

 حساب کارت و یا دفترچه 

 کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت خریدار 

  هزار ریال برای دریافت تمبر مالیاتی 11پرداخت 

 

 وام کاال -9-3-3-3

اندازه کافی   تان به اگر قصد خرید لوازم منزل از قبیل وسایل آشپزخانه، لوازم صوتی یا تصویری را دارید، اما بودجه

این وام تنها به  ،سو د. از یکشرایط استثنایی داروام این  ،هاخالف سایر وام اده کنید. برتوانید از این نوع وام استف نیست می

 نرخ سود طبق تعرفه هر بانک در بخش خدمات و بازرگانی است. ،گیرد و از سوی دیگر کاالهای تولید داخل تعلق می

 [:7به شرح زیر است ] ترین مدارك مورد نیز آنمیلیون تومان است که مهم 9ن وام میزان تسهیالت ای

 نامه کپی سند محل سکونت یا اجاره 

 کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن و متعهد 

 )کپی کارت ملی ضامن و متعهد )پشت و رو 

 گواهی کسر حقوق برای ضامن و متعهد 
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 و حکم کارگزینی ضامن و متعهد یفیش حقوق 

 جهت پرداخت تسهیالت گیرندهمحل خدمت وامنامه  معرفی 

 تبی متعهدتقاضای ک 

 های بانکی تکمیل فرم 

 افتتاح حساب بانکی در شعبه 

 میلیون ریال 71فاکتور خرید کاالی ایرانی به مبلغ  پیش 

  پرداخت میلیون ریال به حساب توسط متقاضی بابت پیش 11واریز نقدی مبلغ 

 

 وام خودرو -9-3-3-4

میلیون  8د، وام خودرو تا مبلغ حداکثر رس نمی آنتان به خرید  اگر متقاضی خرید خودرو صفر هستید و بودجه

  کند. الزم به ذکر است که شرایط گفته درصد، به شما در این امر کمک می 19ساله و با سود  7تومان و مهلت پرداخت 

میلیون تومان هم به شما در این امر کمک  11ها تا و حتی برخی بانکاست های مختلف متفاوت شده و مبلغ وام در بانک

 [:7د. مدارك الزم برای دریافت این وام عبارت است از ]کنن می

 نامه کپی سند محل سکونت یا اجاره 

 کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن و متعهد 

 )کپی کارت ملی ضامن و متعهد )پشت و رو 

 گواهی کسر حقوق برای ضامن و متعهد 

 و حکم کارگزینی ضامن و متعهد یفیش حقوق 

 جهت پرداخت تسهیالت ندهگیرمحل خدمت وامنامه  معرفی 

 تقاضای کتبی متعهد 

 (741، یک برگ اختیارنامه، یک برگ نمونه 118سری نمونه  1سری قرارداد،  1های بانکی ) تکمیل فرم 

 افتتاح حساب بانکی در شعبه 

 داخل جهت وام خودرو  فاکتور خرید خودرو از خودروسازان پیش 

 سط متقاضی به حسابپرداختهای الزم موقع اعطای تسهیالت تو پیش  

 

 وام خودروی فرسوده -9-3-3-1

سال را کرده است و از نظر معاونت نوسازی ناوگان شرایط  71اگر خودروی زیر پای شما عمر مفید خود یعنی 

به اید و اقدام  نام کنید. الزم به ذکر است که اگر قبالً این کار را کرده توانید برای تعویض ثبت داشته باشد، میرا اسقاط 

میلیون تومانی  11تواند از این وام  بار می نام مجدد وجود ندارد چرا که هر شخص تنها یک  امکان ثبت ،ایداخذ وام نموده

 [:7مند شود. شرایط الزم برای دریافت این وام بدین شرح است ] قسط بهره 91با بازپرداخت 

 ز، سند قطعی و یا وکالتی به نام او است.شود که شناسنامه، برگ سب مدارك خودرو: مالک به شخصی گفته می 

  ،آدرس و شماره تماس نیز الزم است.مدارك مالک خودرو: مشخصات مالک مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی 

 نامی: تمام مشخصات اعم از شماره انتظامی، رنگ خودرو، شماره شاسی، شماره موتور ت خودروی ثبتمشخصا

 و غیره.
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 تعمیر مسکن وام جعاله -9-3-3-1

تونی(، نصب و احداث تأسیسات های فلزی یا ب این بخش از تسهیالت جهت انجام اموری مانند احداث بنا )نصب اسکلت

برق، تلفن، گاز، گرمایش، سرمایش، رنگ و نقاشی، چاه و فاضالب( و کلیه امور مربوط به تعمیرات و نگهداری  ،)آب

میلیون ریال، سفته معتبر و مورد قبول بانک با مدت  111تسهیالت تا سقف شود. پشتوانه این نوع  ساختمان پرداخت می

با  البیعه ملکی ارزنده، بالمعارض و سهلمیلیون ریال در قبال اخذ وثیق 171میلیون ریال تا  111ماهه، از  79بازپرداخت 

 [:7ت از ]است. مدارك مورد نیاز برای دریافت این وام عبارت اس ماه 91مدت بازپرداخت حداکثر 

 مدارك احراز هویت مشتری 

 .)فتوکپی سند مالکیت ملک مورد تعمیر یا تکمیل )هر نوع سندی که مالکیت مشتری را محرز نماید 

 .آخرین فیش آب، برق و یا گاز مصرفی جهت تطبیق آدرس متقاضی با محدوده فعالیت شعبه 
 

 وام مضاربه -9-3-3-1

عنوان مالک،  گیرد. بانک به  ه در امر تجارت و بازرگانی هستند قرار میتسهیالت این نوع وام در اختیار کسانی ک

صورت یکجا یا بر حسب  تواند به  دهد. این سرمایه می سرمایه نقدی را در اختیار عامل )شخص حقیقی یا حقوقی( قرار می

قرارداد مضاربه مربوط به امور ت که آن اسذکر  کننده از تسهیالت قرار گیرد. نکته قابل  تدریج در اختیار استفاده نیاز به 

ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی بازرگانی داخلی و خارجی است؛ با این وصف، بانک

نیستند. مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد است. مدارك مورد نیاز برای اخذ 

 [:7عبارت است از ]این وام 

 درخواست متقاضی  

 پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر  

 اصل و تصویر شناسنامه  

 نامه محل کسب کپی سند مالکیت یا اجاره  

 درخواست متقاضی  

 تصویر شناسنامه مدیران شرکت  

 مجوزهای صنفی معتبر  

 اساسنامه  

 اظهارنامه مالیاتی  

 اظهارنامه ثبت شرکت  

 آگهی تأسیس  

 ن تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمیآخری  

 صورتهای مالی  
 

  آالت و تجهیزات یا مواد اولیه وام خرید ماشین -9-3-3-1

آالت  منظور کمک به رونق اقتصادی در بخشهای تولیدی و خدماتی، تسهیالتی را برای خرید ماشین ها به برخی بانک

گیرند. مبلغ این نوع وام با توجه به درخواست  ن خود در نظر میو تجهیزات اولیه در قالب عقد مشارکت برای مشتریا

مشتری و استراتژی صرف منابع تعیین شده و مدارك مورد نیاز برای اخذ آن )توسط اشخاص حقیقی( به شرح زیر است 

[7:] 

 برگه تقاضای مشتری حاوی مبلغ و مدت مورد درخواست  
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 اسنامه و کارت ملیمدارك شناسایی مشتری مشتمل بر اصل و تصویر شن  

 اصل و تصویر پروانه کسب یا کارت بازرگانی معتبر  

 صورتی نامه محل فعالیت )در صورت استیجاری بودن محل کار( و تصویر سند مالکیت در اصل و تصویر اجاره 

  که محل کار متعلق به متقاضی باشد. 

 برگه تقاضای مشتری حاوی مبلغ و مدت مورد درخواست  

 اساسنامه  

 ی تأسیس و تغییراتآگه  

 تصویر کارت بازرگانی یا مجوز فعالیت  

 که  نامه محل فعالیت )در صورت استیجاری بودن محل کار( و تصویر سند مالکیت درصورتی اصل و تصویر اجاره

  محل کار متعلق به متقاضی باشد.

 صورتهای مالی تأیید شده شرکت  

 سنامه و کارت ملیمدارك شناسایی مدیران مشتمل بر اصل و تصویر شنا  

 مدارك مربوط به وثیقه  

 های بانک ها و پرسشنامه تکمیل فرم 

 

 های بانکینحوه محاسبه سود وام -9-3-3-9

 [:9،8عادی عبارت است از ] های بانکیمحاسبه سود وام متداول برای فرمول
 

 :های خصوصی(های دولتی و یا روش قدیمی در بانک)بانک های اقساطیالف( وام
 

 نرخ سود(( × 1)تعداد اقساط + × بلغ وام )م
 = نرخ سود کل وام

1911 
 

 مبلغ وام + سود
 مبلغ اقساط= 

 مدت به ماه
 

ساله دریافت کرده است. بنابراین، سود کل این وام برابر  7%، وام 17میلیون ریال با نرخ بهره  71مثال: شخصی مبلغ 

 است با: 

(71111111 ( ×91  +1 × )17) 
 ریال نرخ سود کل وام 14191711=  

1911 

ریال دریافت خواهد کرد. از تقسیم این  94191711سال یاد شده، مبلغ  7با افزودن این مبلغ به اصل وام، بانک در طول 

 ریال. 1171191باشد، مبلغ پرداختی برای هر قسط به طور تقریبی برابر است با ماه می 91مبلغ بر تعداد اقساط که 
 

 :های اقساطیوامهای خصوصی برای ل جدید بانکفرمو( ب
 

)مدت به ماه   
 نرخ سود

 +1× ) 
 نرخ سود

 اصل وام× 

 مبلغ اقساط= 
11111 1111 

 )مدت به ماه – 1
 نرخ سود

 +1) 
11111 
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 مبلغ قسط( = سود× )مدت به ماه  –اصل وام 

 

است. جدول  فوق گشای دانستن تفاوت دو فرمولراه ،یهای دولتهای خصوصی و اکثر بانکسازی نرخ سود بانکمعادل

 :دهد زیر این کار را به اختصار انجام می

 

 های دولتیاکثر بانک معادل نرخ سود در خصوصی هاینرخ سود بانک مدت وام
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 های یک سررسید:( وامج
 

 نرخ سود× مدت به روز × مبلغ وام 
 = نرخ سود کل وام

79711 

 

 چک -9-3-4

آینده استفاده  دار و دارای ارزش مالی است که معموالً برای خرید در حال و پرداخت در چک به معنی برگه تاریخ

کند. در تاریخ ذکر  شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ مورد نظر برای وصول، چک را امضاء می می

کند و مقدار وجه مشخص شده را از  است به بانک مراجعه می شده )تاریخ سررسید(، فردی که چک را دریافت کرده 

 انی که به موجب آن، صادرکننده چکچک سند خاصی است از اسناد بازرگکند.  حساب جاری فرد صادرکننده دریافت می

دارد. طبق قانون چک در ایران، شخص باید  پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می

ابل تبدیل به وجه نقد در زمان نوشتن چک به اندازه مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانه ق

که به   البته امروزه این قانون معموالً در مبادالت پولی .داشته باشد. تفاوت چک با کارتهای اعتباری هم در همین است

تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی، یعنی  ،گردد و در نتیجه در چند سال اخیر شود، رعایت نمی وسیله چک انجام می 

است بوده افتند رو به افزایش  خص شده مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند، به زندان میچکی که در تاریخ مش

[1 .] 
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 دهنده چکبخشهای تشکیل -9-3-4-0

ای هستند که باید توسط  بخشهای زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده

 [:1نویسنده پر شود ]

 :ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک به طور یگانه و بدون تکرار است و  رهشما شماره مسلسل چک

 شود. بر روی آن ثبت می

 :که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره   شماره حساب بانکی شماره حساب جاری

 شود. اپ یا مُهر میهای یک دفترچه چک چ معموالً به همراه نام صاحب حساب معموالً روی تمام برگه

 :است. طبق قانون چک، این تاریخ باید به حروف  تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده  تاریخ پرداخت

 نوشته شود.

 :شده دریافت کند. معموالً برای اینکه معین تواند وجه مشخص شده را در تاریخ  نام فردی که می گیرنده چک

کردن و دست به دست کردن آن( وجود داشته باشد معموالً  ک )خرج چندین باره از یک برگ چ  امکان استفاده

 تواند وجه چک را دریافت کند. شود؛ در این صورت هر شخصی می استفاده می "آورنده"یا  "حامل"از واژه 

 :شود. که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگه چک نوشته می مبلغ چک 

 :ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. برخی موارد، در  ،ون امضاء صاحب حسابچک بد امضاء صاحب حساب

های تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد بنگاه

 نمایند.تمام افرادی که در قبال آن حساب حق امضاء دارند باید چک را امضاء  ،یابد. در این حالت گشایش می

 

 
 

 انواع چک -9-3-4-2

 [:1اقسام چک عبارتند از ]

 در بانک آن را  دتوان می دارنده چکچکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و  حواله کرد:ه چک ب

 امضاء کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد.

 :تواند آن را دریافت کند و به  انک دیگری میچکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد و ب چک بسته

 گردد. افراد متفرقه پرداخت نمی
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 چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ  محل:چک بی

رود.  محل به شمار میصدور چک وجه آن را بر دارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی

محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسالمی جرم است. آنچه که در قانون کشیدن چک بی

بینی گردیده با اصالحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بالمحل پیش 19/9/1777صدور چک مصوب 

ن تا آنجایی که بایستی به که بیشتر قانو تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چرا

ها از به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانک ،اندیشیده ضمانت اجرای آن می

 انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند. 

 

 نکات مهم قانونی چک -9-3-4-3

 [:1]شود می ذکردر زیر، برخی نکات مهم قانونی چک 

  قسم است: چک عادی، تأیید شده، تضمین شده و مسافرتی چهارچک بر 

 االجرا ر خارج از کشور، در حکم سند الزمهای داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی دچک چه به عهده بانک

 است.

 های مربوط به اجرای  نامهطبق قوانین و آئین ،تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت دارنده چک می

 وجه چک یا باقیمانده آن را وصول کند. ،د رسمیثبت اسنا

 ها اعم از اینکه قبل از  تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه دارنده چک می

 این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود. ؛صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند

 بر اساس نرخ تورم که توسط بانک یعنی است؛   تادیه ،های وارده شامل خسارت تأخیر هزینه کلیه خسارات و

 گیرد. الوکاله را هم در بر میهای دادرسی و حق است و این خسارت هزینه شود، قابل مطالبه مرکزی اعالم می

 .چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود 

 و باشد تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته  صادرکننده چک باید در

به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم  استکرده نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر 

 پرداخت دهد.

 ردگی در متن چک یا اختالف در چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضاء یا قلم خو

 بانک از پرداخت وجه خودداری کند. ،مندرجات آن

 هویت و نشانی  ،بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک ،هرگاه وجه چک به علل باال پرداخت نشود

ده کامل صادرکننده را در آن ذکر و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند )فقدان موجودی( و آن را به دارن

 بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.همچنین،  نماید؛چک تسلیم 

  اگر مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم

 کند. شود و بانک گواهی تقدیم می یمحل محسوب مکند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی

 

 محلمجازات صدور چک بی -9-3-4-4

 بزهکار صدور چک بالمحل به مجازاتهای زیر محکوم خواهد گردید: ،قانون صدور چک 8در موارد زیر طبق ماده 

 ( باشد مجازات حبس  11اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان )حداکثر شش ماه خواهد بود.تا میلیون ریال 

  شش ماه تا یک سال خواهد بود.بین حبس مدت میلیون تومان باشد  7اگر مبلغ از یک تا 
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  میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به  7اگر مبلغ بیش از

 مدت دو سال خواهد بود.

 موع مبالغ مندرج در چکها مالك در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چکهای بالمحل نموده باشد مج

 خواهد بود.

 نویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت چک دارنده

حامل یا قائم مقام قانونی آنها است. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده و 

 خورد. به نامش برگشت می

  شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد )ارث رسیده که چک پس از برگشت به او منتقل میکسی 

 (.باشد

  اگر دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و حق شکایت

تصریح نمایندگی در ظهر  باید هویت و نشانی خود را با ،محل بودن چک محفوظ باشدکیفری او در صورت بی

 شود و حق شکایت کیفری دارد. پرداخت به نام او صادر می)پشت( چک قید کند؛ در این صورت گواهی عدم

  هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو

 شود. دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می

 گاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تأخیر تادیه را نقداً به دارنده  هر

آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای 

 کند. صادر میرا ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب 

 باشد. زاتها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چکها بابت معامالت نامشروع یا ربوی صادر شده نمیاین مجا 

 وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با  ،در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری

اهم کند قابل تعقیب موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فر

 نیست.
 

 قانون صدور چک 01ماده  -9-3-4-1

 کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک  هر

 شود؛ این مجازات غیرقابل تعلیق است. )دو سال( محکوم می 8بالمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده 

 قابل تعقیب نیست. ،ین قانون بدون شکایت دارنده چکجرایم مذکور در ا 

  در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش

 پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.ماه از تاریخ صدور گواهی عدم

  کند یا محکوم علیه به ترتیب باال موجبات پرداخت وجه چک را اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت

 شود. فراهم کند، اجرای حکم موقوف می

  .محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود 

 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: نکته:

انچه چک بدون تاریخ داده شود، هر گونه اضافه کردن تاریخ به آن از طرف غیر از صاحب الف( سفید امضاء: چن

حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب بر علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید 

 مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

 تحقق شرطی شده باشد. ب( هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به

 ج( چک تضمینی
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گاه خالف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت  د( هر

 است.  ین انجام معامله یا تعهدی بودهمتض

 ک باشد.هـ( هر گاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چ

 تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کالهبرداری یا خیانت در  صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می

امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده، به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به 

 کنند. ه با ذکر علت تسلیم میپرداخت را به دارندبانک ارائه کرد گواهی عدم

  دستوردهنده مکلف است پس از اعالم به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک

بانک از محل موجودی به  ،هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته

 کند. وجه چک را پرداخت می ،تقاضای دارنده

 پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب تواند علیه کسی که دستور عدم ارنده چک نیز مید

 ، کلیه خسارات را باید بپردازد.8پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده عالوه بر مجازات ماده عدم

 رکننده نسبت به آن توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صاد پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی

 ادعای جعل نماید.

  رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا، فوری و خارج از نوبت

 خواهد بود.

  وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خالف آن

 ثابت شود.

سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که  طبق قانوننکته: 

نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید الضمان نقدی یا ضمانتتوانست از او اخذ کند وجه دادگاه می

نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را از وجه نقد یا ضمانت تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم دادگاه می

 [.1اخذ کند ]

 

 سفته -9-3-1

کند مبلغی در موعد معین و یا سفته یا فته طلب، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می 718طبق ماده 

زد. اگر چه سفته امروزه با ظهور چک، هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردا

و اگر مطابق قانون تنظیم شده  استجایگاه اولیه خود را از دست داده است اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی باالیی 

بیشتر باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنین اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج 

توان با گرفتن یک دسته چک، تا هر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است چرا که خیلی راحت می

مبلغی چک صادر کرد؛ اما درباره سفته اینگونه نیست و صادرکننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق 

کردن  هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهد آنها به تعهد اقدام کند.سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی 

هزار  111یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد  ،«یک میلیون ریال»ای نوشته شده باشد تا به عنوان مثال، اگر روی سفته ؛دارد

معمول برای تهیه سفته  محل هزار تومان تعهد کرد. 111توان به پرداخت مثالً تومان دارای اعتبار است و با آن نمی

 :فروشند هزارم مبلغ اسمی آن می است که در آنها سفته را به قیمت سه بانک ملی ایران شعب

و همچنین، اطالعات زیر هم روی آن ثبت شود:  باشد، سفته عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ 717طبق ماده 

یرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نام و نام خانوادگی صادرکننده، مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گ"

. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی "آدرس محل سکونت وی و محل پرداخت سفته
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 . در صورتی که نام"وجه حامل"شود در شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته میاو در سفته آورده می

هر کسی که سفته را در اختیار  ،شود و در غیر این صورتخانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می

مبلغ آن را طلب کند و اگر سفته عندالمطالبه باشد،  ،رسید سفتهتواند در سرشود و میر محسوب میداشته باشد طلبکا

 [.1ند ]صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت ک

 
 های موجود سفته نرخ فروش های موجود سفته نرخ فروش

 بیست میلیونی 91111 یک میلیونی 7111

 پنجاه میلیونی 171111 یک و نیم میلیونی 9711

 یک صد میلیونی 711111 دو میلیونی 9111

 یک صد و پنجاه میلیونی 971111 دو و نیم میلیونی 8711

 ست و پنجاه میلیونیدوی 871111 پنج میلیونی 17111

 سیصد میلیونی 411111 ده میلیونی 71111

 

 
 

 بدون نام سفته -9-3-1-0

کند بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که ای را که بدهکار صادر میدر تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که سفته

ند یا اینکه آن را به دیگری حواله بدهد؛ تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کدر این شرایط فرد می

دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر در سفته به شخص دارنده این اختیار را می "حواله کرد"عبارت 

تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام خط زده شود، دارنده سفته نمی "حواله کرد"

 [. 1کند ]
 

 نویسی سفتهپشت -9-3-1-2

نویسی برای انتقال باشد نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشتپشت

شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاء دارنده آن به دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می
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تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای دارنده سفته میآید؛ عمل می

 .[1وصول قید شود ]
 

 ضمانتی برای یک سفته -9-3-1-3

نویسها صورت توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در ارتباط با صادرکننده یا پشتپرداخت وجه سفته را می

ولیت ئنویسی کرده، فقط با کسی مسپشتسفته را یا را نموده منی که ضمانت صادرکننده ضا ،گیرد؛ در این صورت

 [.1ضمانت کرده است ]را تضامنی دارد که او 

 

 هایی برای وصول سفتهراه -9-3-1-4

باید دارنده سفته . برای آنکه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید چند نکته را رعایت کند

روز از تاریخ  11در سررسید، سفته را مطالبه کند. چنانچه وجه سفته در سررسید پرداخت نشد، دارنده سفته باید ظرف 

و است ای که در سررسید آن پرداخت نشده سررسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته

های ین اعتراض باید رسماً به صادرکننده ابالغ شود، واخواست در برگهآید. از آنجا که اعلیه صادرکننده سفته به عمل می

نامه چاپی مخصوص ها نیز واخواستبانک ،شود؛ عالوه بر اینچاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می

 گاه انجام شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله داددارند. در واخواست، رونوشت کامل سفته نوشته می

نسخه رونوشت(  1نسخه مشابه )یک نسخه اصل و  7نامه با استفاده از کاغذ کاربن در شود. واخواستگیرد، آورده میمی

کند به شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص میمی ءکننده امضاتنظیم شده و به وسیله واخواست

شود. البته باید به صادرکننده سفته ابالغ می (اجرا )طبق مقررات مربوط به ابالغدستور دادگاه، سفته به وسیله مأمور 

کننده و نامه به واخواستنامه شود. نسخه اصلی واخواستتواند جایگزین واخواستای نمیتوجه داشت که هیچ نوشته

شونده یا محل نامه را به ابالغستشود و مأمور ابالغ، نسخه دوم واخوانسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می

نویسها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، ولیت تضامنی پشتئدهد. برای استفاده از مساقامت او می

نویسها دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت

تواند از دادگاه می است ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کردهشود. دارنده سفتهیپذیرفته نم

درخواست کند که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کنند. در این حالت پس از صدور 

تقاضای دریافت دارد. دادگاه نیز به محض  حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به دیگران تقدم

دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند. در صورت اقامه دعوی علیه 

نویس یا توان نام صادرکننده و پشتر مقابل ستون مربوط به خوانده مینویس در برگه دادخواست دصادرکننده و پشت

ن را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به نویساپشت

 .[1] نویس را به صورت تضامنی درخواست کردعنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت

 

 سفته معتبر -9-3-1-1

ن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده نویسی شود یعنی افراد متعددی آای چند بار پشتدر صورتی که سفته

نویسها همگی در مقابل کسی که سفته را امضاء کرده و پشت تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند.باشند، دارنده آن می

تواند به هر کدام از آنها که بخواهد ولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت میئدارنده آن مس

 جمعی( مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از چند یا تمامی آنها )به صورت دستهصورت منفرد( یا به دو یا  )به

نویسها، همگی نویسهای قبلی خود دارد. بنابراین، صادرکننده به عالوه پشتنویسها نسبت به صادرکننده سفته و پشتپشت
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 ولیتها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد ئ، انبوهی از مسول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیبئمس

 [.1شود ]ولیت تضامنی نامیده میئولیت در اصطالح مسئشود؛ این مسمی
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 دهمفصل 

 اصول کاریابی: از  استخدام تا استعفا
 
 

 مقدمه -01-0

پیدا کردن کار خوب همیشه مستلزم داشتن یک آشنا یا معرف نیست، البته این درست است که کار خوب به واسطه 

ی شغلی خوبی را فرصتها ،آید اما خیلی از افراد باتجربه و با سابقه کاری کافیتر به دست میمعرفی افراد با تجربه راحت

ساعت  42آورند. پیدا کردن کار در وهله اول نیاز به زمان دارد؛ کسی که به دنبال کار است باید بداند که از به دست می

بارها دیده شده است که  شود به دنبال کار خوب بود و نهایتاً به آن دست یافت.روز سال می 563تا هفت روز هفته و 

اند. البته انتظار طوالنی ماه تا یک سال هم برای کسب فرصتهای شغلی طالیی صبر کرده 6ود افراد مدت زمان طوالنی حد

ممکن است شما را از دیگر فرصتها که برای شروع خوب هستند دور کند بنابراین اگر سابقه کاری خوبی دارید نباید 

 سابقه کاری ندارید باید از جایی شروع کنید. نگران باشید چون معموالً مورد توجه کارفرمایان قرار خواهید گرفت اما اگر

چیزی که بیش از همه باید هنگام کاریابی به آن توجه کنید هدف است؛ هدف شما از کار چیست؟ به جز درآمدزایی 

و پیشرفت که هدف مشترک خیلی از افراد است شما باید اهداف بلند مدت خود از کار را روشن کنید. یکی از معضالت 

توانیم درست تصمیم بگیریم که چه کاری مناسب ماست. گاهی به گیری است. خیلی از اوقات نمیردن تصمیمکار پیدا ک

رویم تا به درس و دانشگاه هم برسیم؛ گاهی چند شغل همزمان داریم و همه اینها بستگی به دنبال کار پاره وقت می

 شرایط زندگیمان دارد.

 

 تحلیل شغل دولتی و غیردولتی -01-2

کنی شغلی در آن وجود دارد، تا کار میها دوست دارند، از آن جهت که به نظرشان امنیت دولتی را خیلی شغل

اما بسیاری هم مین است و بسیاری دالیل دیگر. أات تهم بازنشسته شدی، حقوق بازنشستگیگیری و وقتی حقوق می

ن مشاغل دولتی هر کدام دالیل خاص و مخالفادولتی کار کنند. طرفداران دهند در بخشهای غیرهستند که ترجیح می

 شود.به برخی از آنها اشاره میادامه کنند که در بیان می شغل یید هر دو نوعأخود را برای رد یا ت

 

 دولتی شغل مزایای -01-2-0

 ند، چون از قوانین غل بخش خصوصی دارامنیت شغلی بیشتری نسبت به مشا مشاغل دولتی اساساً :امنیت شغلی

تواند به راحتی و فردگرایانه راجع به اخراج افراد و جایگزینی آنها با کنند و هر کسی بیاید نمیخاصی پیروی می

تی است. سی سال کار و دول لشغ ترین دالیل تمایل افراد به. امنیت شغلی یکی از عمدهافراد دیگر تصمیم بگیرد

 .تی به خصوصی استلود شغل در نهایت حقوق بازنشستگی دلیل خوبی برای ترجیح

http://mihankar.com/
http://mihankar.com/
http://mihankar.com/
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 توانند از بخشی به بخش دیگر بروند و کار خود را سبکتر یا بسیاری از ادارات دولتی افراد میدر : پذیریانعطاف

دولتی ساعت  شغل، از طرفی. آن نهاد هستند و موظف به خدمت در آنجاکارمند ادتر کنند چون افرحتی سنگین

تواند پس میان کار و زندگیش می ؛س ساعت از محل کار بیرون بیایدأتواند به راحتی رمشخص دارد و فرد می

 .جاد کندتعادل بهتری ای

 های دولتی هر چند در بسیاری از شرکت ،دتی شاید چندان تعریفی نداشته باشحقوق نهادهای دول :حقوق و مزایا

سال  کننده است و آنچه در طولد، اما مزایا در این نهادها اغواشوق به موقع و بدون مشکل پرداخت میحقو

 .آیدمی شود، بسیار به کمک کارمندانتحت عناوین گوناگون داده می

 ت اضافه کاری اجباری نیست و برای ساعت به ساع اضافه کاری در ادارات دولتی اصوالً :ساعات مشخص کاری

س ساعت مقرر به شرط اینکه کارش أتواند از ر، فرد خیلی راحت میشود. بنابرایننیز حقوق پرداخت می

 .ش برسدد، وقت بیشتری دارد تا به زندگیشسنگین نباشد، از اداره خارج شود و همانطور که پیش از این گفته 

 

 دولتی شغل معایب -01-2-2

 تصمیم به اضافه کردن حقوق  و شخصاً ساًأعامل ر مدیر در شرکتهای خصوصی معموالً :روند کند افزایش حقوق

اضافه فرایند رسد. اما هم به معیشتشان میکند و شان را برای کار بیشتر میگیرد و هم انگیزهکارمندان می

 .آیدوالنی است و در سال زیاد پیش نمیط حقوق در نهادهای دولتی معموالً

 ها نیست، اما بسیار در چه منحصر به دولتی ترین اتفاقاتی است که اگراین امر یکی از اعصاب خردکن: زنیزیرآب

. از دهنداده و بدمزه کارشان را از دست میه همین دلیل سمیانشان رایج است و بسیاری از افراد هستند که ب

 .تر استتر و یکدستصمیمانه های خصوصی معموالًطرفی فضای کاری در شرکت

 پس از آن جای شوند و برای مدتی منصوب می در ادارات دولتی چون مدیران رده باال معموالً: نظارت ضعیف

آید که هر کس هر طور ی وجود ندارد و بسیار پیش میسخت دهند، نظارت سفت وخود را به دیگری می

 .خواست رفتار کند

 مواجه بسیاری از کسانی که در ادارات دولتی مشغول هستند با صحنه خوابیدن همکاران خود : همکاران تنبل 

چون نظارت  کند به نوبه خود وظیفه خود را گردن دیگران بیندازد وی هر کسی هم سعی میشوند. از طرفمی

 .شوندها تنبل میقوی وجود ندارد، بعضی

 

 های استخدام در بخش دولتی و خصوصیتفاوت -01-2-3

هایشان و باالخره حقوق و تفاوت ،های خصوصی و دولتیدر بین عموم مردم تصورات متعددی در خصوص شرکت

های ای به استخدام در شرکتهای دولتی و عدهمین تصورات، برخی مردم به استخدامبر پایه ه. مزایای آنها وجود دارد

تواند تفاوت بین نوع  های دولتی و غیردولتی وجود دارد که می ی بین سازمانیتفاوتهامعموالً خصوصی گرایش دارند. 

توان در موارد زیر خالصه به طور کلی، تفاوتهای استخدام در بخش دولتی و خصوصی را می .مدیریت را به وجود آورد

 کرد:

  و انتخاب همکاران با توجه به اهداف سازمان  ،های خصوصی سود محوردر شرکت: انتخاب افرادمصاحبه، آزمون و

مالک انتخاب همکاران  ،سسات دولتیؤست که در ما گیرد. این در حالینیازهای موجود سازمان انجام می

 .همسویی با نگرش و شیوه عملکرد سازمان است

 به این، با وجود  .گیردوصی با وسواس زیاد انجام میهای خصعهاستخدام در مجمو معموالً: مدت زمان استخدام

های دولتی به است که استخدام در مجموعه این در حالی .کندفرایند مدت زمان زیادی طی نمیاین  ،سبب نیاز

http://mihankar.com/
http://mihankar.com/
http://mihankar.com/
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کشد و نیازمند طی مراحل مختلف ، مدت زمان بیشتری طول میهاتعیین هماهنگ و هم فکر بودن نیرومنظور 

 است.

 دهند ها ترجیح میخی استخدام وجود دارد که خانوادهما یک رویه تاری در کشور: مقمندی به استخدامعال

یب به اصطالح تمام عمر به این ترت ؛فرزندانشان در یک مجموعه دولتی مشغول کار باشند تا بازنشسته شوند

یری گخدامی در حال شکلاوت استنسل جدیدی با ذائقه متف. امروزه، ای دارند که اموراتشان بگذردآب باریکه

محورند فعال های زمانی بیشتری دارند و وظیفههای خصوصی که آزادیمجموعه است که تمایل دارند در

گیری برای زمان ورود و خروج کارکنان و نحوه ، سختسسات دولتیؤخالف م ها براین شرکت در. شوند

به نحوه  ،کارکنان دیران فارغ از مدت زمان حضورمحور است و ملکه سازمان وظیفهعملکردشان کمتر است ب

 .عملکرد آنها توجه دارند

 سسات دولتی باید ؤها نیازمند روحیات خاصی است. کارکنان مکار هر کدام از این سازمان: روحیات متفاوت

ت خصوصی سساؤحجم کار و انتظارات در م. توانایی تعامل با همکاران متعدد و انجام امور اداری را داشته باشند

آید که یک در مواردی پیش می .پذیری باالیی داشته باشندو کارکنان این سیستم باید انعطافبسیار زیاد است 

فرد کار چند نفر را انجام بدهد و یا مجبور باشد کارهایی انجام بدهد که در شرح وظایف کارش ذکر نشده 

 است.

 ت و نیازمند اطالع از امور سازمانی و رمز و رازهای های دولتی بسیار سخماندگاری در شرکت: رمز ماندگاری

های خصوصی این حالی که در شرکت به واقع باید با سایرین هماهنگ باشید! در .سسات استؤماندگاری در م

 .های خصوصی هم بسیار دشوار است و نیازمند تالش است. ماندگاری در شرکتشرط الزم و کافی نیست

 

 روشهای جستجوی کار -01-3

در به دست آوردن یک فرصت شغلی خوب کند و به نوعی مختلفی که در کاریابی به کارجویان کمک می املعو

 :هستند عبارتند ازتأثیرگذار 

 استفاده از اینترنت 

 نویسیرزومه 

 مصاحبه تلفنی و حضوری 

ی استخدامی و همچنین هادسترسی آسان و سریع به تمام آگهیاستفاده از فضای اینترنت برای کار پیدا کردن از لحاظ 

پیدا کردن را برای کارجویان مراحل کار  ،های کاریابیؤسسات و سایتنام در مارسال راحت رزومه از طریق ایمیل و ثبت

کنید و منظم  بررسیهای مختلفی را . خودتان باید روزانه آگهیتر کرده است. اما فقط نباید به اینترنت اکتفا کردراحت

از مواردی که با شرایط شما هماهنگی دارد را تهیه و سپس برای فهرستی  ،عه کرده و پس از آنشرایط آنها را مطال

 .مصاحبه اقدام کنید

 رزومه اولین چیزی است که از شما به دست کارفرما زیرا رزومه از اهمیت باالیی برخوردار است بدون شک، 

برای مرحله استخدام دعوت  آن را رعایت کنید قطعاً رسد و اگر بتوانید رزومه خود را خوب بنویسید و نکات مهممی

پس از آن از شما دعوت  گیرد وثانیه مورد مطالعه کارفرما قرار می 53 خواهید شد. فراموش نکنید که رزومه شما نهایتاً

ح مهارتها و ، به شرنویسید. بنابراین باید عالوه بر مختصرای بنویسیهپس باید دقت کنید که رزومه حرف ؛آیدبه عمل می

ها . گاهی اوقات مصاحبهنوبت به انجام مصاحبه است ،پس از ارسال رزومه. تر کنیدتان بپردازید و آنها را برجستهتجربیات

های تلفنی ممکن است بدون ارسال رزومه هم انجام بگیرد یعنی عد از آن حضوری خواهد شد. مصاحبهو بهستند تلفنی 

 شود و پس از آن برای مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته خصات شما پرسیده میابتدا یک سری از اطالعات و مش
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تان کافی شرایطشود و بعد اگر شما به اندازه های تلفنی اطالعات مختصری از شما پرسیده میشود. اغلب در مصاحبهمی

 .شویدمناسب بود برای مصاحبه حضوری دعوت می

 

 جوی کاراشتباهات کارجویان هنگام جست -01-3-0

کارجویان جوان، همانها که در به در از این سازمان به آن شرکت در جستجوی کار هستند، گاهی اشتباهاتی را در 

شود. برای کارجویان همین که با جستجوهای دهند که باعث دور ماندنشان از محیط کار مییابی خود انجام میروند شغل

د، حال به هر ترتیبی که باشد. این در حالی است که این افراد در مسیر کنجسته و گریخته کاری پیدا شود، کفایت می

گویند که کنند، با خود میشوند که وقتی به عقب برگشته و به آن نگاه میرسیدن به شغل مناسب اشتباهاتی مرتکب می

زیر توجه داشته  ایدهاینبکارجویان حسرت به دل نباشید، به  ءخواهید جزکاش آن اشتباه از من سر نزده بود. اگر می

 باشید:

 :شود که خود را در های شما در جایگاه خودش قابل احترام و اعتنا هستند، اما اینها دلیل نمیتوانایی حق به جانبی

کننده صحبت کنید، باعث ایجاد هر شرایطی حق به جانب بدانید. اینکه از موضع باال با رئیس شرکت یا مصاحبه

 شود و این به معنای از دست رفتن فرصت شغلی است.ن طرف مقابل از شما میانرژی منفی و رانده شد

  نویسی رزومه خود را مرتب، مرتبط، کامل و با رعایت اصول رزومه: استفاده از رزومه شلخته و خودمحور

رزومه را . و باید مثل یک سند خانه یا خودرو برایتان مهم باشد یسید. رزومه سند هویت کاری شماستبنو

این را هم  ننویسید که فقط یک چیزی نوشته باشید، بلکه بنویسید که از آن به عنوان برگ برنده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که قرار نیست در رزومه مجیز خود را بگویید، بلکه قرار است خودتان را منطقی و رسمی 

 .معرفی کنید

  زنند و سراغ همه دست رد نمیبه هیچ آگهی  معموالًتجربه کارجویان جوان و بی: جستجوی ضعیف و غلط 

جستجو در مورد کار، . اش کسب کرده باشنداتی دربارهروند بدون اینکه کامل آن را خوانده باشند یا اطالعمی

ها الزم و واجب ها و چه باتجربهتجربهار است، برای همه کارجویان چه بیشرایط کاری و هر آنچه پیرامون ک

 .است

  کننده نقش بسیار بسیار مهمی در به نتیجه رسیدن شما در روند مصاحبه: کنندهیر نکردن از مصاحبهتقد

کننده در . مصاحبهکننده با احترام برخورد کنید و حتی از او قدردانی کنیدکار دارد. باید با مصاحبه جستجوی

 .شودضی به استخدامتان میرا های شما را ببیند حتماًادب، احترام و در کنار آن مهارت صورتی که

  ای گرفتید یا سر کاری رفتید، بزرگترین اشتباه این است که فکر کنید همه اگر پروژه: خیالی پس از یافتن کاربی

. اشتباه ها شما را از کار بیکار کندتواند به این سادگیاید، کسی نمیاست و چون شغلی پیدا کردهچیز حل شده 

دهید چون ذارید به سادگی کار را از دست میخیالی سپری کنید و امروز را به فردا واگنکنید! اگر کار را با بی

 .ایدجوی کاری هستند که شما پیدا کردههزاران نفر مثل شما در جست

 

 برای کار دانشجویی ند پیشنهادچ -01-3-2

مام فرصت خود را صرف بایست تبرخی بر این اعتقادند که دانشجویی یک شغل تمام وقت است و دانشجویان می

اند. اما ها و شرکتهای دولتی از استخدام دانشجویان منع شدهتحصیل کنند. دقیقاً به همین خاطر است که بسیاری از بانک

اما قبل از شروع  د.اگر دانشجوی غیربومی باشی بسیار باالست مخصوصاً در مواردی حقیقت این است که هزینه تحصیل

 :توجه کردبه این نکات باید  ،کار
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 ها ؤیاپردازانه باشد اما خیلیتان به نظر را کردن شغل مرتبط با رشته تحصیلیشاید در نظر اول پید :کار مرتبط

حتی . دهندشان انجام میپایین اما مرتبط با رشته شغلیوقت و حتی سطح هستند که این روزها کارهای نیمه

 .مرتبط استدادن کارهای غیرن بهتر از انجام تاتدریس دروس پایه رشته تحصیلی

 تومان برای مقطع  333 و هزار  تومان برای مقطع کارشناسی و ساعتی 433 و هزار  ساعتی: کار در دانشگاه

ها با دانشجویان برای کار دانشجویی  . این مبلغ قرارداد معاونت دانشجویی دانشگاه1یارشد و دکترکارشناسی 

ها  نیاز به نیروی کار وجود دارد که دانشگاه خدمات دانشجویی و گیاست. برای تمامی واحدهای پژوهشی، فرهن

کنند. دانشجویان در این کارها  تحت عنوان کار دانشجویی، از دانشجویان برای انجام این کارها استفاده می

 وظایف نشریه را ،شوند و در کمیته پژوهشی ول تحویل کتاب میئشوند، در کتابخانه مس ول واحد تکثیر میئمس

 .گیرند عهده می بر

 وقتی است که معموالًهکار نیم ؛کار دانشجویی از اسمش مشخص است .نبال میز مدیریتی نباشیدبه د: پله پله 

بسیاری از دانشجویان پس از اتمام دوره  .درآمد خیلی باالیی ندارد اما همیشه برای پیشرفت پله خوبی است

 .انداند استخدام شدهانشجویی مراجعه کردهد و یا برای کار دانمراکزی که در آنها کارورزی کرده تحصیل در

 ند که حتی باید برای تجربه و مهارت در کار آنقدر الزمبرخی کارها در دوره دانشجویی برای کسب  :کار رایگان

های اساسی کارفرمایان در دنیای امروز یکی از نیازها و درخواست چرا که نه؟ !کار رایگان هم داوطلب شوید

توان آموخت پس اگر ی در مورد کار را در دانشگاه نمیبسیاری از نکات کلید ،از سوی دیگر .ابقه کاری استس

این امکان برای شما فراهم شد که حتی به صورت رایگان برای مراکز مهم و اصلی مرتبط با تحصیلتان کار کنید 

 .تان را رنگین کنیدبه دلتان راه ندهید و رزومه کاریشک 

 ری کشیدن از عالقمندان به کار برخی از سودجویان با استفاده از نام کار دانشجویی اقدام به بیگا: ریدگول نخو

قبل از مراجعه به هر مکانی برای  ،پساست؛ هایی هم با این عنوان مشاهده شده کنند. حتی کالهبرداریمی

 .استخدام و گرفتن کار دانشجویی نهایت دقت خود را به کار ببرید

 باید کار  دوران دانشجویی دوران گذار است. اگر واقعاًنمود که در آخر باید به این نکته اشاره : ار نیستکار ع

از راه درست کسب درآمد کنید مهم آن است که . کنید به پرستیژ و جایگاه اجتماعی کار چندان اهمیت ندهید

 .ر پناه حق سربلند باشیدمهم این است که د .، رانندگی و حتی پیک موتوریبازاریابی گری،منشی

 

 کاربردی برای استخدام چند پیشنهاد -01-1

های آموزشی برای مدت یک هفته تا یک ماه و یا در برخی استخدام شدن نیاز به گذراندن دورهبرای گاهی اوقات 

شوند باید مدت زمانی افراد به جای اینکه در همان وهله اول استخدام  ،. بنابراینداردموزی آماه دوره کار 5از موارد تا 

 شوند.را مورد ارزیابی قرار گیرند و پس از آنکه شرایط و میزان توانایی و مهارت کارمندان مشخص شد، استخدام می

تالشتان در جهت افزایش دقت کنید که همه باید در جایی مشغول به کار هستید  آزمایشیدر مدت زمانی که به صورت 

تواند به استخدام شدن شما پس از گذراندن عامل مهم وجود دارد که می چنده باشد. اما ها و یاد گرفتن کار مربوطمهارت

 :دوره آموزشی کمک کند

 ای وانمود شغول به کار هستید نباید به گونهدر مدت زمانی که برای دوره آموزشی در یک شرکت م: یادگیری

دانید و نکته های خود میر و مسئولیتکاکنید که تمام و کمال به کار تسلط دارید و همه چیز را در مورد 

بلکه در عوض باید همه تالش خود را بکنید تا اعضای تیم و محیط  ؛آموزشی هم وجود ندارد تا آن را بیاموزید

                                                 
 د.نکنیر میالبته این مبالغ هر سال تغی -1



 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( عمومیکارگاه 

 )بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان(مدرس: حمید خوشدست 
061 

 

اگر فکر کنید که کار برای شما آسان است و به یادگیری نکات مهم در این زمان آموزشی  .کار خود را بشناسید

 .کندت کارفرما عدم توجه شما به کار را یک ضعف تلقی میدر این صور دتوجه نکنی

 حتی در مدت زمانی هم  .دیر رسیدن و زود رفتن نشان از عدم عالقه شما به کار و فعالیت است: نظم در کار

خواهید به صورت آموزشی در شرکتی فعالیت کنید باید مثل کارمند رسمی به ساعات ورود و خروج که می

کنند پایبند باشید. توجه کنید که چون هنوز کسی آنچه که دیگر کارمندان رعایت می و هر خود و نظم در کار

 .توجهی به کار باشدشما ممکن است نشان از تنبلی و بیبا خلق و خوی شما آشنا نیست بنابراین دیر رسیدن 

 ر ممکن است هر حوصلگی و خستگی خود را بروز ندهید چون خستگی در کاسعی کنید همیشه بی: فعال بودن

خود را خسته و کسل نشان دهید و بخواهید  اگر دائماً ،بنابراین ؛چند وقت یکبار در افراد مختلف به وجود بیاید

 .انگیزگی و عدم عالقه شما به کار خواهد داشتل کارتان را ترک کنید نشان از بیزودتر از اتمام وقت اداری مح

 گذرانید باید رفتار شما جدی و متناسب با محیط زش در کار میدر مدت زمانی که برای آمو: جدیت در کار

شما یک زیرا رفتار دوستانه داشته باشید  ،سعی کنید که با دیگر کارمندان در عین ادب و احترام .کاری باشد

 بین کارفرما و دیگر کارمندان خواهدرفتارها و گفتارهای شما زیر ذره تمام ،بنابراین .عضو تازه وارد هستید

 .بود

 البته ممکن است در همان ابتدا  .سعی کنید برای کار در محیط جدید برای خودتان انگیزه ایجاد کنید: انگیزه

های خوب را از دست بدهید بلکه باید اجازه دهید تا با هم خوشتان نیاید ولی نباید فرصت چندان از نوع کار

 .و در نهایت تصمیم بگیرید شرایط جدید وفق پیدا کنید و مدت زمان آموزشی را طی کرده

 های متفاوت وجود داشته اقسام افراد با رفتارها و شخصیت در محیط کاری ممکن است انواع و: رفتار مناسب

رهیز کنید و فقط روی های کاری پباشید و از حاشیهبنابراین باید سعی کنید روابط عمومی قوی داشته  ،باشند

 .شویدکار متمرکز 

 در این مدت زمان کوتاه که قرار است ارزیابی شوید همه نکات مهم در کار را یاد  سعی کنید: کسب تجربه

های خود را ربیات آنها استفاده کنید و مهارتاز تج ،از همکاران خود کمک بگیرید .بگیرید و آنها را یادداشت کنید

 .افزایش دهید تا کارفرما عالقه و انگیزه شما را ببیند

 هایی که دارید مانع استخدام شدن شما ها و ظرفیتتوجه به توانایید به نفس و عدم عدم اعتما: اعتماد به نفس

های خود را نشان داده و از آنها استفاده کنید نه توانایی ،ماد به نفس باال و شجاعتپس باید با اعت ؛خواهد شد

 .شاط هستندکارفرمایان به دنبال کارمندان فعال و با نزیرا  ،اینکه خود را ناتوان جلوه دهید

 های کاری مختلف اید هرگز نباید محیطعوض کردید و وارد محیط جدید شده در نهایت اینکه اگر شغل خود را

ارد در هر محیطی متفاوت دهایی که و شغل با توجه به سختی و مسئولیتکار زیرا را با یکدیگر مقایسه کنید 

باید سعی کنید به  .نباید برای شما مانع تلقی شودهمکاران جدید و یک کارفرمای جدید  ،بنابراین .خواهد بود

 ،با افراد جدید آشنا شوید و خود را در محیط کاری جدید ارزیابی کنید و در نهایت .تجربیات خود بیافزایید

استخدام  ،برای استخدام شدن تالش کنید تا اگر همه آنچه که برای شروع یک کار خوب الزم است وجود دارد

 .شوید

 

 ات ضروری در مقرارداد استخدامنک -01-1

ترین بخشها در امر مدیریت منابع انسانی شرکتها را دارد از این رو در اغلب شرکتهای قرارداد حکم یکی از ضروری

کند. قرارداد استخدام برای کارمند حکم یک عامل دلگرمی بزرگ و معتبر، مدیر ثبت قراردادها به این کار رسیدگی می

اش کند. متأسفانه در نیروی کار با انگیزه و اعتماد بیشتر، وقت و انرژیش را صرف انجام وظیفهشود است که سبب می
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بسیاری موارد ماجرای عقد قرارداد و یا اتمام قرارداد برای خیلی از افراد مشکل بوده و داستانهای عجیبی را برای آنها 

 توجه نمود، ارائه شده است: هاتمدید قرارداد باید به آننماید. در ادامه، برخی نکات مهم که هنگام عقد و یا درست می

 .در قرارداد شما تاریخ شروع به کار و اتمام کار باید به دقت درج شود 

 گیرد یا خیر.در قرارداد باید قید شود که به شما بیمه تعلق می 

 .مبلغ حقوق شما با ریز جزئیات باید حتماً درج گردد 

 گردد. آنها را به دقت مطالعه کنید.ش دارد که در قرارداد درج میهر شرکتی شرایط خاصی برای خود 

  قانونی در زمینه تمدید قرارداد وجود دارد: اگر کارفرما به صورت کتبی یا شفاهی به کارمندش اعالم کند که

گردد. دقت کنید که شفاهی بیان کردن این مورد قراردادش تمدید خواهد شد قرارداد تمدید شده تلقی می

 ست.اید أیدر قانون مورد ت هم

 دهید.ز ترک شرکت یک ماه به شرکت مهلت شما اگر قرارداد نداشته باشید هم باید قبل ا 

  ماه بعد از خروج با شما تسویه حساب انجام  4بعد از اتمام یک ماه مهلت برای خروج از شرکت، شرکت باید تا

دهند که شما باید موقع امضای قرارداد، این ییر میدهد؛ البته بعضی شرکتها در قراردادهاشان این مدت را تغ

 مورد را در نظر داشته باشید.

 

 های محاسبه حقوق و دستمزد برای متقاضیان استخدام فرمول -01-6

ؤاالت اساسی شوید یکی از سشرکت دولتی و یا خصوصی داوطلب میزمانی که برای استخدام در یک  معموالً

خواهند . یکی از بهترین پاسخها برای کسانی که تازه میقوق و مزایای درخواستی شماستکننده از شما میزان حمصاحبه

این است که بگویید حقوق درخواستی شما مطابق قانون و  کارندو به اصطالح صفر کیلومتر و تازه وارد بازار کار شوند

در این بخش مزد بر اساس قانون کار آگاهانه باشد عرف محاسبه حقوق و دست برای اینکه پاسخ شما کامالً. عرف است

 :ارائه شده است

 نحوه محاسبه ساعات کار روزانه: 

، ولی روزه( اعالم شده 53این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ) گردد، که حداقل مزد کارگران اعالم می هنگامی -5۳ماده 

 (.روزه 51روزه یا  42های  هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد )ماه

روز کاری در هفته بنماییم ساعت  6را تقسیم بر   باشد اگر آن ساعت می 22که ساعات کاری در هفته  با توجه به این

 .شود دقیقه می 55ساعت و  ۳کاری روزانه 

ساعت بوده  22روز هفته معادل  6در نظر گرفته که مجموع آن در  ۳:43بسیاری از همکاران ساعت کار روزانه را 

 روز هفته 6آن در مدت ربع ساعت را نداشته که جمع ه و صحیح است اما توجهی به ساعات صرف غذا و غیره حداقل ب

 :بخشد )طبق صراحت قانون زیر، قوت می۳:55عدد ه ب ساعت شده و عرفاً 3/1

م کار در اختیار را به منظور انجا نیرو یا وقت خود ،ساعات کار مدت زمانی است که کارگر -قانون کار 31صراحت ماده 

چنانچه بدیهی است  لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد. .دهدکارفرما قرار می

گردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر قات مذکور جزء ساعت کار محسوب میاز قبل او بر اساس عرف و روال، کار

 .(خواهد بود

  برای محاسبه ساعات کار ماهیانهحال: 

یعنی  ۳:55روز ضربدر  53ساعت را در نظر گرفته که از حاصل  443الف( بسیاری از حسابداران عدد 

 (.جمعه ندارند 2ید )توجهی به آدست میه ب 53×۳:55=443
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 جمعه یعنی 2روز منهای  53ساعت را در نظر گرفته که از حاصل  121ب( تعدادی دیگر عدد 

ساعت  ۳:55روز ضربدر  4اضافه ه روز( ب 42هفته =  2ساعت کار هفتگی ) 22هفته ضربدر  2و یا اینکه  46×۳:55=121

 .ید که بسیار منطقی استآدست میه ( ب2×22(+)4×۳:55=)121یعنی 

ساعت کار هفتگی  22هفته ضربدر  2ساعت را در نظر گرفته که فقط از حاصل  1۳6ج( اما دسته سوم عدد 

 .یدآدست میه ( ب2×22=1۳6)

 .باشد ساعت می 121اما روش صحیح و منطقی همان محاسبه 

 فرمول اضافه کاری: 

 32( = ساعات اضافه کاری طبق ماده حقوق روزانه ÷ ۳:55) × (2/1 × ساعات اضافه کاری)

 

 راهکارهای موفقیت در محیط کار -01-1

سیلویا آن »این پرسشی است که  وهی را دارید؟توانید نشان دهید که شما توان مدیریت و رهبری گر چطور می

در نیویورک مطرح کرده است. او خود پاسخ این پرسش را نیز در جیب دارد:  CTI اقتصاددان و رئیس مرکز« ئولت

ای مناسب از خود به نمایش  دست آوردن راهبری یک مجموعه را ندارید مگر اینکه چهره شما هیچ بختی برای به »

 462هزار نفر را برای شغلهای رده پایین و  2ک مرکز استعدادیابی شغلی است که در طول سال بیش از ی  CTI«.بگذارید

شده در این  کند. یکی از مواردی که همواره به استعدادهای کشف  نفر را برای مشاغل سطوح باالتر کشف و تربیت می

دست آوردن ارتقای  یتی ببینید که هدفتان به شما باید همیشه خودتان را در موقع»شود این است که  مرکز گفته می

با این همه برای رسیدن به چنین جایگاهی وجود شرایطی الزم است؛ «. شغلی و رسیدن به سطوح باالی مدیریتی است

العاده در برقراری ارتباط با دیگران، رعایت ادب و توان انجام وظایف محوله از جمله مهمترین این شرایط  قابلیتهای فوق

تان تمام شود. به تازگی  دار شدن چهره ت. اما نباید از یاد برد که اشتباهات رفتاری شما ممکن است به قیمت خدشهاس

تواند رؤیای  اشتباهی را که می 13تحقیقی بین کارمندان ادارات انجام شده که همین اشتباهات موضوع آن بوده است. 

 یران کند، عبارتند از:های باالی کاری را برای همیشه و رسیدن به جایگاه

 اند که  درصد اعالم کرده ۳4اند،  پرسش قرارگرفته از بین کارمندانی که مورد )مقومیتی(: های نژادی داوری پیش

دهندگان  درصد از پاسخ ۳3اند.  های نژادپرستانه را به عنوان عیبی اساسی برای مردان دانسته داوری بیان پیش

ثیر بدی أهای نژادی چه ت  دهد که پیش داوری چنین درصد باالیی نشان می نیز برای زنان همین نظر را دارند.

کننده عدم تفکر  هایی ممکن است به دعواهای لفظی نیز بینجامد و منعکسگذارد. چنین قضاوت ی کارمندان میرو

ید، جوی را ده می تمسخر قرار درست و ضعف هوش احساسی شماست. وقتی شهر یا قومیت کسی را مورد

 .تان است اش تغییر نگاه به شما و شخصیت ترین نتیجهکنید که مهم می ایجاد

 های  عواقب این مورد نیز همچون اشتباه شماره اول است. تعریف کردن لطیفه :مورد های سبك و بی شوخی

 61و جو سنگین شود.  شود فضایی ناخوشایند شکل بگیرد که کارکنان احساس راحتی نکنند نامناسب موجب می

اند معتقدند برای برقراری فضای خنده و شوخی در محیط  ز کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردهدرصد ا

 ،توجه قرار گیرد. در عین حال ترین مواردی است که باید مورد ها یکی از اساسی کار، لحن و محتوای شوخی

شما را تغییر دهد. مورد شخصیت  تواند تصورها در های زننده از جمله مواردی است که به شدت می شوخی

 .برخی موارد باعث تنش هم خواهد شد همچنین شوخی نابجا از دیگر مواردی است که در

 شوند، بیانگر این است که شما پتانسیل راهبری  هایی که در محیط کار ریخته میدرست یا غلط، اشک: کردن  گریه

  کننده در این تحقیق معتقدند گریه شرکتدرصد از کارمندان  32ندارید؛ به ویژه اگر مرد باشید. در حالی که 

کردن چهره بدی از یک  گویند گریه درصد از آنها می 65کند،  کردن چهره یک زن را در محیط کار خراب می
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گوید:  مرد در محیط کار نمایان خواهد کرد. یکی از کارمندان مرد که در یک بانک شاغل است به محققان می

این کنترل کردن احساسات یعنی شما   .«سات خودتان را در محیط کار کنترل کنیدشما باید قادر باشید که احسا»

 .توانایی فائق آمدن بر شرایط حساس و خطیر را دارید

 حاال به جای  .«تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد»اید که  شنیده حتماً: مومقع دهان باز شدن بی

زدن درست و بجا پی ببرید. وقتی بدون هیچ   ارید تا به اهمیت حرفبگذ« مدیر»در این مثل معروف، « مرد»

زنید یعنی به همکاران خود  زنید و حرف می زنید و حرف می کنید و حرف می دلیلی و همیشه دهانتان را باز می

د شد اید چه در چنته دارید و اگر چیز زیادی برای ارائه نداشته باشید، موجود حرافی شناخته خواهی نشان داده

چه  دست پیدا کنید. اگر "قدرت سکوت"زدن است. باید یاد بگیرید که به   دلیل و بادلیل در حال حرف که بی

ید یاد بگیرد با سکوت بزرگترین دهند فضاهای خالی را با حرف زدن پر کنند، یک مرد با زنان ترجیح می

 .هایش را به زبان بیاوردحرف

 ای معتقد باشند که صمیمیت افراد یک گروه کاری را  جلف حتی اگر عدهبروز رفتارهای سبک و : رفتارهای جلف

 خصوص دره ال برود. این رفتارها بؤس شود شخصیت کاری شما به شدت زیر باعث می ،پی خواهد داشت در

جای بگذارد. وقتی شما در برابر یکی از همکاران   تواند اثرات به مراتب بدتری نیز به های همکار میمقابل زن

خود رفتاری را بروز دهید که نامناسب ارزیابی شود، باعث شکل گرفتن نتایجی در ذهن دیگر همکارانتان نم خا

 !خواهد شد که پرداختن به آنها چندان در حوصله این بخش نیست

 پذیرش نیست. چنین اتفاقی اگر رخ دهد، همه آن   قابلمدیری ناسزا گفتن عملی است که از هیچ : ناسزا گفتن

دهند. این مورد  ای بودن مدیر و نامناسب بودن حضور وی در آن جایگاه تشخیص می حساب غیرحرفهرا به 

ثیر نامطلوب را خواهد أشود. چنین اتفاقی در محیط مجازی هم اگر رخ دهد همان ت جا ختم نمی  البته به همین

چندان مطلوب و بیش از حد   های نهن در محیط غیرمجازی. ارسال پیامهای نامناسب، عکسگذاشت که ناسزا گفت

 .ثیر بدی روی ذهن همکاران خواهد گذاشتأشوندگان معتقدند ت شخصی از جمله مواردی است که پرسش

 گویند اجتناب از ارتباط چشمی تنها باعث خواهد شد چنین  می "زبان بدن"کارشناسان : اجتناب از ارتباط چشمی

کنید. اگر شما در یک جلسه حضور  یید یا چیزی را پنهان میگو مورد شما شکل بگیرد که یا دروغ می احساسی در

تفاوت هستید و به  وجود بیاورد که شما نسبت به موضوع جلسه بی  تواند این احساس را هم به داشته باشید می

ان به آنها های دیگراز طرف دیگر با نگاه کردن در چشمکنید که در ذهنتان جریان دارد.  آن چیزی فکر می

دهید. در واقع ارتباط چشمی یعنی اینکه شما به موضوع مورد بحث  های آنها گوش میید که به حرففهمان می

 .عالقه دارید

 /های سبک  شود که از شوخی ارائه تصویری درست از خودتان تنها به این منوط نمی: آنچه نیستیدآنچه هستید

در حالی که هم  "ام الن کار را من انجام دادهف"آورید که  و رفتار جلف پرهیز کنید. وقتی شما مدام به زبان می

اید با دست خود تصویری ناخوشایند از خودتان  خودتان و هم همکارانتان به خوبی واقفند که شما چنین نکرده

آن هم بدون اندیشیدن به عواقب اجرای احتمالی آن  سازید. بیان تهدیدهای پوچ و توخالی برای دیگران می

با این کار تنها قدرت  !دهد فکر تنزل می زن بی ی است که به راحتی شما را تا حد یک بلوفاز دیگر موارد ،تهدید

 .کنید و نفوذ کالم خود را تضعیف می

 مدیران معتقدند که خندیدن یا بیش از حد خندیدن، یک اشتباه اساسی برای : زدن  بلند حرف خنده زیاد و بلند

 ن()تُ طنینه اندازه و زدن مشکلی برای مردان است. خنده ب خراش حرف  صدای گوش زنان و بلند بلند و با

زدن،   خراش حرف  گویند با صدای گوش ترین نشانگرهای شخصیتی است. محققان میصدای مناسب از مهم

دیگران هنگام حرف ( مورد حتی گاهی بی)باعث بروز احساسات ناخوشایندی در دیگران شده و موجب حساسیت 



 

 )آنچه دانشجویان مهندسی معدن باید بدانند( عمومیکارگاه 

 )بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان(مدرس: حمید خوشدست 
061 

 

ین حال به اندازه خندیدن و حرف زدن با لحن مناسب تصویری مطلوب از شما در ذهن شود. با ا زدن شما می

 .مفید خواهد بود تان قطعاًدهد که برای آینده شغلی ن شکل میدیگرا

 خاراند، لباسهای نه چندان  را تصور کنید که هر چند دقیقه یکبار خودش را میفردی : وضعیت ظاهری نامناسب

و مدام در حال بازی کردن کند، استفاده از عطر را بلد نیست  ای به پا می نخورده  اکسهای وتمیزی به تن و کفش

آور است، نیست؟ چطور انتظار دارید  ؟ به اندازه کافی چندشدیا گوشی موبایلش است. تصور کردی هابا لباس

افتد  ی اتفاق میچنین کسی باشید و مدارج کاری را هم صعودی طی کنید؟ چنین مواردی وقتی در یک جلسه کار

سه راحت نیستید یا توجهی به دهد یا شما از حضور در آن جل که نشان می ثیر بدتری خواهد داشت چراأت

 .طرح شده نداریدمهای صحبت

 :نمونه باشید کارمند کند تاپنج روش پیش رو به شما کمک می

 اولین کسانی  یشان ارزش دارد، جزءکه کارشان براکارمندان، کارفرمایان و صاحبان مشاغلی : اولین نفر باشید

وقت و حتی زودتر از موعد حاضر شدن سر کار  شاید در ظاهر سر. شوندحاضر میهستند که در محل کار 

 .چندان مهم نباشد اما در حقیقت یکی از پارامترهای مهم برای تک شدن و نمونه بودن است

 قیت و خود را به سطح استانداردها رساندن موف توجه به استاندارها: یك ویژگی منحصر به فرد داشته باشید

ای از دیگران جلوتر، باید . برای اینکه تک باشید و پلهشودباعث تک شدن و نمونه بودن نمی آورد، اما لزوماًمی

 .شناخته شویدآن در برخی موارد پا را از استاندارها فراتر گذارده و بهتر از سطح عادی باشید تا به وسیله 

 شود منتها با ای عمل به آنها باعث دیده شدن میذره هم بدون داد سخن دادن آن: لتان یکی باشدحرف و عم

اش تک شدن نیست شود و نه تنها نتیجههنیت منفی دیگران نسبت به شما میدید منفی. این امر باعث ایجاد ذ

 .یدیا حرفی را نزنید یا اگر زدید به آن عمل کن. شودبلکه باعث محو شدن شما می

 های مثبت شخصیتی خود را به دیگران سعی کنید شخصیت و ویژگی: شخصیت خود را به اطرافیان بشناسانید

کنند و هم اگر شرایطی پیش آمد که کسی ان بهتر با شما ارتباط برقرار میهم دیگر ،بشناسانید. به این ترتیب

 .ال بپرسد خیالتان راحت باشدؤدر مورد شما از آنها س

 تک بودن است. بسیار راحت تر، بیشتر و بهتر کار کردن یکی از بهترین راهکارهای سخت: ه کار کنیدبیشتر از هم

تر از بقیه همکارانتان کار ، اگر بیشتر و پرتالششویدگیرید و تحسین میید قرار میجشوید، مورد تمدیده می

 .کنید

 

 نحوه برخورد با رئیس در محیط کار -01-1

هایی مانند ماندن در ان دلچسب رئیس را دارند، درخواستهای گاه نه چند جه شدن با خواستهبیشتر افراد تجربه موا

اجه شدن با چنین سر کار پس از پایان ساعات کاری یا از آن بدتر، حضور در محل کار در یک روز تعطیل. هنگام مو

به . گیرد فرد در خطر قرار می توان پاسخی منفی داد چرا که در این صورت آینده شغلی هایی به سختی میدرخواست

ریزی برای یک  اید که قراری را لغو کنید تا بیشتر سر کار بمانید و یا برنامه همین خاطر شاید شما هم بارها مجبور شده

راهی وجود دارد که بتوان  اما آیا واقعاً ؛ اید آن روز هم به سر کار بروید روز تعطیل را به هم بزنید چرا که مجبور بوده

تنها کافی است که  ؛چنین راهی وجود دارد های شغلی نیز مصون ماند؟ بله، احتماالًسخی منفی به رئیس داد و از آسیباپ

 .ای صحیح بیان کنید و البته امیدوار باشید که رئیس شما بیش از حد غیرمنطقی نباشد پاسخ منفی را به شیوه

کنید و  های او را درک می به رئیس نشان دهید دغدغهای که باید به آن توجه کنید این است که  نخستین مسئله

به حضور شما نیاز است،  با مشکلی مواجه شده که واقعاًسازمان پیشرفت امور کاری نیز برای شما اهمیت دارد. اگر 

ز شود که یک رو با این حال وقتی از شما خواسته می ؛ای نیست تفاوت برخورد کردن با این معضل انتخاب هوشمندانه بی
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تعطیل سر کار حاضر شوید و شما چنین قصدی ندارید، با دالیلی صریح برای رئیس شرح دهید که چنین امکانی برای شما 

تان برای روز تعطیل را شرح بدهید، اما به های ریزی ضیح دهید و کلیه برنامهالزم نیست همه جزئیات را تو. وجود ندارد

کنید که باید روزهای تعطیل پیش خانواده باشید.  ه دارید، یا بگویید فکر میای از پیش تعیین شد رئیس بگویید که برنامه

گیرد. موقعی که قصد دارید به درخواست رئیس پاسخ منفی  کمتر رئیسی اهمیت حضور در کنار خانواده را دست کم می

زده  گفتن دارید، پس دلیلی برای خجالت "نه"کننده برای  قانع اگر دالیلی واقعاً .دهید، با تردید و لکنت زبان صحبت نکنید

البته برای اینکه بتوانید گاهی به رئیس . در قانع کردن رئیس نیز موفق خواهید شد بودن یا ترسیدن وجود ندارد و احتماالً

کار  دیرتر از موعد سر پاسخ منفی دهید، باید تالش کنید تا کیفیت کاری باالیی داشته باشید. برای مثال کسی که معموالً

دیرتر تعطیل شدن هم برای او فاجعه باشد. اما به سختی  آید که کمی  شناسی نمی شود، به نظر آنقدر فرد وقت حاضر می

تر  چنین فردی که پیشخواست که دیرتر به خانه برود.  آید توان از فردی که همواره به موقع به سر کار می می

اش  پذیری بگوید، مسئولیت "نه"، اگر گاهی به مدیرش است ان دادهپذیری و کیفیت کاری خود را به رئیس نش مسئولیت

 .رود ال نمیؤزیر س

توان از آن بهره برد، هشدار دادن نسبت به عواقب درخواست  گفتن به رئیس می "نه"راهکار دیگری که برای 

گری را نیز بر عهده بگیرید، خواهد که عالوه بر کارهای روزانه، مسئولیت دی رئیس است. برای مثال اگر رئیس از شما می

توانید به او بگویید که به نظر شما پذیرش این مسئولیت به کیفیت انجام امور دیگر  پس از تشکر بابت اعتماد رئیس می

گفتن به رئیس،  "نه"یا کسب و کار نیست. البته به خاطر داشته باشید که همواره سازمان رساند و این به نفع  آسیب می

 .شود ی پیشرفت کاری محسوب نمیشیوه خوبی برا

بریم نشان از شخصیت هر فرد است. شاید خیلی از اوقات بدون هیچ آداب حرف زدن و کلماتی که به کار می

توانیم منظور خود را برسانیم و باعث ناراحتی منظوری حرفی بزنیم که باعث ناراحتی دیگران شود. گاهی اوقات هم نمی

کار همه چیز رسمی است و باید صحبت کردن ما رسمی باشد؛ مخصوصاً با کارفرما و  شویم اما در محیطدیگران می

ای داریم یا اشتباهی کردیم، در کمال آرامش و ادب مان باید در نهایت ادب و احترام صحبت کرده و اگر خواستهمافوق

ها، این جمالت را در شود. شاید خیلیتان بگویید ارائه میصحبت کنیم. در ادامه، چند جمله کلیدی را که نباید به رئیس

شوند در حالی که منظور بدی هم نداشتند اما از این به بعد، این برند و باعث ناراحتی رئیس خود میطول روز به کار می

 جمله را به رئیس خود نگویید: 6

 "یس خود نپرسید که ئز رهیچ وقت ا ؛این جمله را هیچ وقت به کار نبرید :"چه طور باید این کار را انجام بدم؟

شما کارمند او هستید باید بتوانید وظایف کاری خود را انجام دهید. وقتی که  .چه طور باید کاری را انجام دهید

تان. اگر هم ئیسدانید از دیگر کارمندان بپرسید نه از خود رای دارد حتی اگر نمیئیس شما از شما خواستهر

تان احساس نکند شما هیچ چیزی از انجام امور کاری ئیسعنوان کنید که رای به گونهالی بپرسید ؤخواستید س

 .دانیدنمی

 "در حال انجام امور همه افراد در طول روز  ،کارمندان در طول روز مشغول کار هستند همه :"ومقت ندارم

ر حال جنب و جوش د تان بگویید وقت ندارم. کارمند باید دائماًئیسبنابراین نباید به ر زندگی یا شخصی هستند،

 .و تکاپو برای پیگیری امور کاری و در نهایت انجام وظایف باشد

 "تان نکنید و در نهایت ئیسهای رحوصلگی توجهی به صحبتگاهی ممکن است از روی بی :"بی حوصله نباشید

یس خود ئهای ر؛ سعی کنید با دقت به صحبتحوصله نباشید، بنابراین بینتوانید کارتان را به درستی انجام دهید

 .گذاردثیر میأگی شما در انجام امور تحوصلو به انجام امور اداری برسید. بیگوش دهید 

 "گاهی  ؛باید آن را انجام دهید خواهد کاری را انجام دهید پس حتماًیس شما میئوقتی ر :"کار دیگری دارم

کار  بنابراین شما نباید بگویید فعالً ،کندبندی می، کارفرما امور اداری را اولویتاوقات به دلیل حجم زیاد کار
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تان در اولویت قرار داده انجام دهید سپس به انجام دیگر ئیستوانم. شما باید آنچه را که ردیگری دارم و نمی

 .امور برسید

 "دهید یعنی اینکه مسئول آن پذیری را در خود تقویت کنید. این که کاری را انجام میمسئولیت :"من نبودم

. اشتباهات خود را "کار را انجام ندادم من نبودم یا من این"هرگز در کوتاهی کردن نباید بگویید  .یدهست

 .بپذیرید. دیگران را مقصر ندانید و هنگامی که اشتباهی کردید با خونسردی آن را حل و فصل کنید

 "هستند  که زیر دست شماکسانی  ،کاریغیر چه هیچ زمان چه در محیط کاری و هیچ وقت و در :"توهین ممنوع

احترامی از خود نرنجانید. شما با دیگر کارمندان در یک مجموعه را با بیتری دارند یا موقعیت شغلی پایین

 یثیر منفی روی شما خواهد شد. موفقیت شما در گرواحترامی شما به دیگران باعث تأکنید. بیفعالیت می

 .ادبی به دیگران از شخصیت خود بکاهیدچ کجا با بیبنابراین نباید هی ،اری استموفقیت کل گروه ک

 

 مردبرخورد با رئیس نکات کلیدی در  -01-1-0

ها و آقایان کمی های ارتباطی و کالمی در خانماست که مهارت آندرست است که همه ما انسان هستیم اما حقیقت 

می و ارتباطی های کال. تفاوت مهارتاشندشود مکمل هم بنگرش و طرز بیان است که باعث می متفاوت است. همین تفاوت

دچار مشکل خواهیم شد. در این  ارتباطبرقراری در  گاه، آنها را نشناسیمشود که این تفاوتساز میآقایان زمانی مشکل

ها را به خوبی بشناسید نه تنها با آقای شود. اگر این ویژگیکالمی و ارتباطی آقایان اشاره میهای بخش به برخی ویژگی

تری خواهید داشت. ما انسانها، چه آگاهانه و چه ؤثریس بلکه با تمام همکاران آقا و حتی آقایان خانواده ارتباط مرئ

 شوند یا بر هم ط ما با ارتباط و گفتگو ساخته می. روابط هستیمساعت شبانه روز در حال برقراری ارتبا 42ناآگاهانه، 

باید به ثر با آقایان ؤده در روابط شخصی وجود ندارد. برای ارتباط مخورند و هیچ چیزی جز یک نوع گفتگو و مراومی

 نکات زیر توجه داشته باشید:

 حرفتان را مستقیم بگویید ، لطفاًرخواست اضافه حقوق داریدخواهید، دمرخصی می: مستقیم حرف بزنید .

خواست جلسه ین. اگر درکند هم، فقط یک آقا را کالفه میچینی طوالنی و به کنایه گفتن مقصودتانمقدمه

 .در مورد موضوعی با رئیستان حرف بزنید الزم است موضوع گفتگو را از قبل به او بگویید کردید و می خواهید

 ت ندارند در ها به حریم خصوصی احتیاج دارند به همین دلیل خیلی دوسمردان بیشتر از خانم: حریم خصوصی

ا همکارتان باز خواهید باب گفتگو را با رئیس یو کنند. پس اگر میمکارانشان گفتگشان با همورد مسائل خانوادگی

اقتصاد و یا حتی ورزش حرف بزنید اما در مورد مسائل شخصی کمی مراقب باشید  سیاست، ،کنید از آب و هوا

 !مگر اینکه خودش داوطلب باشد

 د. دقت کنید که خودش را دار معنا و مفهوم خاص ،هر عبارت و برخوردی هنگام مکالمه: ی کنیدایکدها را شناس

بدانید. گاهی تالش شما برای ایجاد یک رابطه سالم کاری به دلیل استفاده از  زنید دقیقاًکه می را مفهوم حرفی

تان تصور اشتباهی در مورد شما شود رئیساندازد و باعث می، شما را به مخاطره میهای غلطشیوه بیان و کد

 !!ی شد؟نقدر سریع صمیمآکند. چرا این 

 خواست افزایش بودجه کنید یا نیروی جدید برای کارتان احتیاج دارید خواهید دروقتی می: منطقی صحبت کنید

کند پس . ذهن مردها منطقی و ریاضی عمل مینمودار، جدول و آمار الزم است ؛باید دلیل و منطق بیاورید

ای ، یک خودکشی حرفهتانک جلسه کاری با رئیسدر ی "این کار را بکنیم گوید بایدحسم می"گفتن این نکته که 

 !خواهد بود

 از دو نیم کره در گفتگوی خانم بین چند خانم از آنجا که از بخش بزرگتری : تان را مقطع نکنیدحرف رئیس

که همگی  چراآید اشکالی پیش نمیاگر همزمان چند نفر حرف بزنند و نظر بدهند کنند، مغزشان استفاده می
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اگر آقا باشد رشته افکارش را  تان مخصوصاًشوند. اما قطع کردن حرف رئیسبه خوبی متوجه می منظور هم را

 .پاره کرده و باعث ناراحتی و سردرگمی او خواهد شد

 مردان هنگامی که سلسله مراتب قدرت حالت ناپایداری : کنند مردان از سلسله مراتب فرماندهی استقبال می

های ار، مانند نیروهای نظامی یا محیطاما سلسله مراتب فرماندهی ثابت و پایدکنند  دارد، احساس اضطراب می

ن احترام تااین یعنی به قلمرو رئیس. کند شان را مهار می دهد و پرخاشگری کاری، تستوسترون آنها را کاهش می

 !مستقیم وارد قلمرو او نشویدبگذارید و مستقیم و غیر

 

 خانمئیس نکات کلیدی در برخورد با ر -01-1-2

 برای ارتباط مؤثر با رئیس خانم باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 متری الزم زنند. فضای شخصی ک ها لبخند بیشتری میردها زبان بدن متفاوتی دارند. زنها و مزن! اندگاهاها کارزن

شان را به حالت الً دستهایگیرند و معمو اوتی میها حالت بدنی متفایستند. زن دارند و معموالً نزدیکتر به هم می

کنند و موقع  تر مید و پاهایشان را هم به هم نزدیکگیرن کنند یا حالت دست به سینه می دبی به هم قفل میؤم

های زبان  ها توانایی کشف نشانهآن است که زنتر اینها مهم  . اما از همهگیرند آنها را به یک طرف می ،نشستن

الت توانند از ح ها بیشتر از شما می. زن"رمزگشایی"گویند  ا به آن میهشناس انران را دارند. چیزی که روبدن دیگ

 !تان بفهمند چه منظور یا احساسی دارید. بنابراین سعی نکنید به آنها دروغ بگوییدصورت و بدن

  گذارم و شما نیزمیان می من مشکالتم را با شما در: ها صحبت کردن از مشکالت جوهره ارتباط استرای زنب 

کنید و این دلیل نزدیکی ماست! اما مردها، حرف زدن ورد مشکالت خودتان با من صحبت میم در .طور همین

اگر در برخورد با رئیس خانمتان  .کننددانند و شروع به نصیحت مید مشکالت را برای گرفتن توصیه میمور در

ریفی است که این نکته بسیار ظ !کنیدکند او را تحقیر میش یک راه حل ارائه کنید احساس میبرای هر مشکل

 .تان را به مخاطره بیاندازدممکن است آینده کاری

 رتباط ها او مردها باشد این است که برای زنها گویند اگر فقط یک فرق بین زن می انشناس روان: جوییپیوند

ها خیلی بیشتر به ارتباط با نکه ز  دها استقالل و اقتدار. اینترین چیز است و برای مربرقرار کردن با دیگران مهم

عنوان   اید دخترها عروسک را به شما دیده  شود. حتماً همه کودکی شروع میدهند، از همان  دیگران اهمیت می

 "پیوندجویی"ها به این ویژگی زنانه  شناس روان کنند.  بازی اصلی انتخاب و با آن ارتباط برقرار می اسباب

 پس اگر  .گو کندترین موارد زندگیش را بازانم در اتوبوس جزئینیست که یک خ پس عجیب. گویند می

جویی کند به دلیل همین ویژگی پیوندتان یا همکار خانمتان در مورد زندگی خصوصیتان کنجکاوی میرئیس

 .اوست. سخت نگیرید قصد دخالت در امور خصوصی شما را ندارد

 علمی هم دارد. البته های  باور عمومی است که اتفاقاً پایهتر از مردها هستند. این یک  ها عاطفیزن: عاطفی بودن

های عقالنی و  توانند جنبه گویند مردها می کنند. آنها می تر در این مورد اظهار نظر می کمی جزئی انشناس روان

 ،دلیلبه همین . شوند ها حتی در یک بحث منطقی زود احساساتی میماجرا را از هم جدا کنند، اما زناحساسی یک 

گویند  کنند. وقتی آنها میام گفتگو بیشتر مبالغه میحتی زنانی که به اصطالح خدای اعتماد به نفس هستند هنگ

 .ها نیست آن جمله واقعاً منظورشان دقیقاً ،هیچ وقت، همیشه، بهترین، بدترین، همه یا هیچ

 یکی گزارش  ،ش روزمره باشدبندی کلی در مورد گزار گویند اگر دو دسته ها می شناس روان: گزارش توصیفی

شان گزارش توصیفی و با جزئیات، اما مردها از زنها معموالً از حرف زدنگزارش علمی است. دیگری توصیفی و 

ه رئیس خانم شما احساسی و یا این به آن معنی نیست ک ،اشتباه نکنید. کنند گزارش علمی و منطقی استفاده می

اما حقیقت این است که در هنگام صحبت در مسائل مختلف به . ست برعکسگیرد درغیرمعقول تصمیم می
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کند به جزئیات و درست انجام س وقتی کاری را به شما واگذار میپ ؛کندات توجه دارد و به آنها اشاره میجزئی

 .شدن جزئیاتی که از شما خواسته توجه کنید

  کنند. برای آنها حرف بت و گفتگو میها، برای ایجاد صمیمت و نزدیکی صحخانم کنند؟را خانمها صحبت میچ

رو دوستی نزدیک و صمیمی برای آنها به معنای نشستن کنار هم و  زدن ذات و جوهره صمیمیت است، از این

ها و همسرش بچه ،یا رئیس خانم شما از زندگی شخصیش اگر گاهی همکار . بنابراین،صحبت کردن است

رسد فقط به کننده به نظر می، حتی اگر کسلا نداردکند جزء ذاتش است و قصد آزار شما رصحبت می

 .کندزیرا به بهبود رابطه کاریتان کمک می ،حرفهایش گوش دهید

 

 اصول و مقوانین اخراج -01-1

کنند. به های پایانی سال شاهد هستیم برخی از کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو میهمه ساله با نزدیک شدن به ماه

ن است برای هر یک از ما پیش بیاید و هیچ کس از این امر در امان نیست. عالوه بر تعلل در انجام هر حال اخراج ممک

الزم نیست همه ما . پس باید هوشیار و آگاه بود ؛وظایف، عوامل متعدد درون سازمانی ممکن است به این امر دامن بزند

و کار داریم  خانواده و مباحث حقوقی که روزانه با آن سر وکیل باشیم اما الزم است به اندازه نیاز در خصوص قوانین کار،

داده االت کلی که در خصوص اخراج ممکن است روی دهد پاسخ ؤبرخی سبخش در این  ،. به همین منظورآگاه باشیم

 شود. می

غیره چگونه باید از شرکت اخراج شود در هر یک از مواد زیر حق سنوات و شخص  در صورتی کهپرسش: 

 ؟ودپرداخت ش

 :سال 3سابقه بیش از  توضیحات:

 قرارداد داشته باشد و در پایان قرارداد اخراج شود؟ 

برابر  5تا سقف  ایه عیدیپ حقوق ماه 4 و سنوات پایه حقوق ماه یک  به ازای کارکردش پایان قرارداد اخراج شود اگر در

بایست ماه کارکرد می هم به ازای هرگردد و بن بازخرید می . مانده مرخصیگیردحداقل حقوق در سال تعلق می

 .پرداخت شود

  ؟بار قرارداد نوشته باشد ن ورود یکقرارداد نداشته باشد و فقط در زما 

ل و با دالی انخراج آناینگونه کارگران را اخراج کند و ا تواندنمی به سادگیکارفرما  است و استخدام آن فرد در این حالت،

و  محاسبات پایه مبلغ اختالف بر سر گیرد و معموالًأی اداره کار صورت میپس از ر مستندات و طی تشریفات قانونی

 .گرددپرداخت می پیشینکنند ولی بقیه حق و حقوق همانند بند توافق می ماکارفر

 ؟اشد و هنوز به اتمام نرسیده باشدقرارداد داشته ب 

 کارکردش اد پرداخت کند تسویه حساب او نیز بر اساسبایست تمام حقوق و مزایای ایشان را تا پایان قراردمی ضمن اینکه

 .گردداعمال می اول بند در شده قید موارد ندهمان قرارداد تاریخ پایان تا

 گیرند فرق دارد؟حق سنواتی که برای او در نظر می آیا اگر به اداره کار شکایت کند 

 .پرداخت کند نه هیچ فرقی ندارد اساس آنچه که قانون معین کرده سنوات را بررما کارف اگر

 در اداره کار به دلیل پرداخت نکردن مزایا از او بخواهد که به سر کار بیاید  کارفرما اگر اخراج شده باشد ولی

 ؟قبول نکند ولی

اساس  و تسویه حسابش نیز بر گرددپرداخت می شده ولی قبول نکرده حقوق و مزایایشبرگشت به کار  تا تاریخی که

 .گرددمحاسبه می اول بند تا تاریخ برگشت به کار طبق کارکردش

http://mihankar.com/
http://mihankar.com/
http://mihankar.com/
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اگر قصد شکایت از کارفرمای خود را در اداره کار و امور اجتماعی دارید، اگاهی از قوانین کار کمک شایانی به شما 

 به طور کلی، برای شکایت از کارفرما باید به ترتیب زیر عمل کنید: ن تغییرات قانون کار آشنا شوید.کند تا با آخریمی

 مین اجتماعی شما ارتباط مستقیمی با اداره أمرکز بیمه ت) مین اجتماعی خود را پیدا کنیدأگذار تشعبه بیمه ،ابتدا

 .و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد سپس از همین طریق شعبه اداره کار ؛(کار و امور اجتماعی دارد

 دریافت نامه )گذارتان بگیرید ن یک نامه برای شعبه بیمهآبه اداره کار مربوطه بروید و از واحد ارجاع  ،دوم

 (.خیلی مهم است

 نام بیمه را انجام دادید بروید و آنجا ثبتمین اجتماعی که شما از أنامه را بگیرید و به کارگزاری بیمه ت ،سوم

زیرا برد ساعت زمان می 5الی  4 )این فرایند حدودوری کنید آبه مرحله سوابق بیمه خود را جمع مرحله

 (.کننده ممکن است زیاد باشدمراجعه

 فرم حاوی  این)های دادخواست را دریافت کنید وید و فرم، واحد ارجاع برسوابق را به اداره کار ببرید ،چهارم

 ن علتآدهد که شما در پایین الیل تنظیم دادخواست را نمایش میکار و د، محل پرسش اطالعات شخصی شما

 (.نویسیددادخواست یا شرح دادخواست را می

 نآخواهد که دهد و از شما میمی "زشنامه سا"توجه به دادخواست شما با عنوان ای را با اداره کار نامه ،پنجم 

، در جریان کار قرار بردری آن معموالً دو هفته زمان میسازش که تا برگزا را به کارفرما بدهید تا در جلسه

 .گرفته باشد

 دالیل و مدارک خود را با توجه به  ،شود و دو طرفسازش در همان اداره کار تشکیل میجلسه  ،ششم

الً رسد و اما اگر به هر دلیلی مثکنند و اگر به نتیجه برسند، دامنه شکایت به پایان میارگر ابراز میدادخواست ک

 .رسدمی "تشخیص"، کار به جلسه کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد

 نامه تشخیص به کارگر و  .گیردو هفته بعد از جلسه سازش صورت میبه فاصله د جلسه تشخیص معموالً ،هفتم

اند ازش صادر کردهارشناسان در جلسه سی که کأ. در جلسه تشخیص رشودکارفرما توسط اداره کار ابالغ می

 "حل اختالف"اضی داشته باشد و به توافق نرسند، به جلسه اگر یکی از دو طرف اعتر ؛شوددو طرف ابالغ میبه 

 .شودپرونده ارجاع می

 و مدارک و شوند میحاضر  دو طرف سه ارائه شکایت در اداره کار است.خرین جلآ "حل اختالف"جلسه  ،هشتم

 .شودأی نهایی صادر می. سپس رکنندمیپرونده مطرح  اسناد خود را در رابطه با

 در فرایند شکایت از کارفرما توجه به نکات زیر ضروری است:

 سنواتی که  یاحقوق و پاداش  ، مثالًمعموالً سعی کنید با یک مدرک یا سند دادخواست شکایت را مطرح کنید

 .دریافت نکردید را حتماً با علت ذکر کنید

 های نیاز به راهنمایی کمک خواهد کرد؛ همچنین در کارگزاری شما را در صورت ،داره کاربخش اطالعات در ا

 .بخش مشاوره برای ارباب رجوعان تعیین شده است ،مین اجتماعیأبیمه ت

 پیروز خواهید بود و کارفرما درصد در محکمه  133 ،اگر با دالیل و اسناد معتبر دادخواست را تنظیم کنید 

 .ی صادره اداره کار نداردأر ای جز قبولچاره

 توانید نامه اجراییه را از واحد بایگانی اداره کار بگیرید باز زدن کارفرما هنگام اجرای حکم، شما می در صورت سر

رفتن حقتان در را برای گ یمورأنها برای شما مآ نمایید.کنند مراجعه آنها راهنمایی میو به شعبه قضایی که 

دهد که بخواهد کار به نقدر مقاومت از خود نشان میآکارفرمایی به ندرت البته ؛ ددهناختیارتان قرار می

 .مور قضایی برسدأم
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ضایع  تواند حق شما راکارفرما نمی کمی باید صبور باشید اما مسلماً .رسددار می، همیشه حق به حقنگران نباشید اصالً

 .کندکند. قانون از شما حمایت می

 

 شغل تغییر اصول  -01-01

 دالیل تغییر شغل -01-01-0

عنوان بخشی از یک   ها بهزاترین موقعیتها در زندگی افراد باشد. شما سال واند یکی از استرست می ترک کردن کار

اید. پشت سر گذاشتن محیط آشنا و همکارانی که  ناپذیری از فرهنگ یک اداره شده اید، بخش جدایی سازمان کار کرده

با  ترک کردن پیوندهای شخصی گاه بسیار سخت است. شما نه تنها احتماالً. بسیار سخت استاید،  دوستشان داشته

هایی موقعیت اما اید. ی با آنها کردهها زمان صرف پرورش احساس همکاری یا همدلرتان پیوند شخصی دارید، بلکه مدتهمکا

ممکن است یک روز ناگهان دریابید که . ودش دهد ناگزیر از ترک آنها می هستند که انسانی که به حرفه خود اهمیت می

شغل شما شغلی مرده است یا محل کارتان بسیار نامناسب است یا اینکه تشخیص دهید که در یک جایگاه یا سمت دیگر 

گاهی اوقات همه . بهتر عمل خواهید کرد. مواردی وجود دارد که به دالیل عاطفی یا روانی ناچارید کارتان را ترک کنید

تر است. در ادامه پنج دلیل  تان ندارید؛ اما گاهی اوضاع پیچیدهعلوم است که شما راهی جز ترک شغلاست و م چیز روشن

 :خاطر آن شغلتان را تغییر دهید  کنیم که ارزشش را دارند به را بررسی می

  خاطر   به دست آوردید  حجم عظیمی از دانش را که در آغاز کارتان به: تری کسب کنید توانید دانش وسیع می

آموزید. در یک دوره کوتاه و  می کاری همچون یک دانشگاه است. شما دائماً های نخست شروع هر بیاورید. ماه

های طوالنی به تدریج چیزهای  شوید، سپس برای ماه آموزید و با محیط منطبق می سریع چیزهای زیادی می

اغلب . رسد یافتن به مهارت یا خبرگی به پایان میبا دست  معموالً ،فرایندگیرید. این  جدید دیگری را یاد می

ای وجود دارد که یادگیری تا حد  کادمیک( مشاغلی هستند که در آنها نقطهآمشاغل )به جز مشاغل پژوهشی یا 

اما آیا شما ظرفیت بیشتر از  شود. ر خود در سازمان خود بدل میشود و فرد به متخصص کا زیادی متوقف می

دست آورید و به متخصص   مهارت عملی یا نظری را به ،دوست دارید در بیشتر از یک امراین را دارید؟ آیا 

. یند از آغاز در سمت یا شغلی تازه افزایش دهیداتوانید دانش شغلی خود را با تکرار این فر بدل شوید؟ شما می

برای دستیابی به سال  5متخصصان امور کاری معتقدند که یک فرد در یک شغل معمولی به زمانی در حدود 

س از این بازه یابد. تغییر شغل پ یادگیری به شدت کاهش می ،تخصص و مهارت نیاز دارد. پس از این زمان

دهد تا  اندازی مجدد یک کامپیوتر باشد. امری که به شما این فرصت را می چون عمل راهتواند هم زمانی می

 . نیدرشد کنید و دوره پرسرعت جدیدی از یادگیری را تجربه ک

 شغلی یکسان در دو شرکت متفاوت درآمدی یکسان ندارد. یافتن  :توانید درآمدتان را افزایش دهید می

تواند دلیلی بسیار موجه برای تغییر شغل  دیگر می شرکتموقعیت شغلی یکسانی با مزایا و حقوق بیشتر در یک 

د؛ ولی وظایف بیشتری را بر دوش باشد. ممکن است شرکت کوچکی را پیدا کنید که ساعات کاری کمتری دار

کند یا ممکن است شغلی مشابه شغل خود  کارمندان اندک خود قرار داده است و حقوقی بیشتر نیز پرداخت می

گونه تغییری در وظایف یا  تر و سود بیشترش بدون هر بزرگ بیابید که به علت بازار وسیع شرکترا در یک 

ارزش  شرکتهای شما ممکن است در هر مهارت ،از طرف دیگر .کند حقوق بیشتری پرداخت می ،ساعت کار

د که یکن داند ولی در شرکتی کار می متفاوتی داشته باشد. تصور کنید یک کارمند فروش هستید که آلمانی می

های مورد توجه توانید میان مهارت شرکت خود میبا تغییر دادن  ؛گونه رابطه تجاری با آلمان است فاقد هر

ها و میزان حقوق متناسب با  ها و ارج نهادنزگاری ایجاد کنید. تغییر در فرصتنوعی سا ،هایتان اناییسازمان و تو

 .تواند دلیل خوبی برای تغییر کار باشد هایتان میمهارت
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  دنبال یک کار کم دردسر هستند،   اید که به از افراد بسیاری شنیده حتماً: برانگیز نیستکار فعلی شما چالش

توانید در خالل آنها تا  چالشی. اینها مشاغلی هستند که میبا سرعت اندک و غیر ،ایف مشخص، آسانکاری با وظ

توانید به نحوی تقسیمش کنید که مشغول به  توانید چرت بزنید. البته همیشه مقداری کار وجود دارد که می می

له متفاوتی را نشان ئمس ،گران کارآل است؟ نتایج تحقیقات پژوهش کنید این شغلی ایده نظر برسید. آیا فکر می

تواند سبب خوشبختی فرد شاغل شود باید  دهد که یک شغل کامل که می دهد. نتایج یک آزمون نشان می می

درصد  43درصد از زمان کاری فرد خارج از دایره آرامش باشد.  43به نحوی که حداقل  ،برانگیز باشد چالش

 شیاری، احساسات و خالقیت شما را به صورت روزمره فعال کند؛ درتواند هو آلود و پرچالش می ساعات استرس

کند که فقط از بازی  آلود خسته یا کسی بدل می که یک شغل آسان شما را به یک معتاد اینترنتی، یک خواب  حالی

برد. افرادی که مشاغل آسانی دارند به ندرت در هرم اجتماعی و اقتصادی  با موبایلش یا کشتن وقت لذت می

تان برایتان به امری غیرچالشی نیستند. بنابراین اگر شغلآماده آنها برای به چنگ آوردن موقعیتها  ؛کنند ترقی می

 .بدل شده است، وقت آن است که ترکش کنید

 ای فرهنگ و فضای خاص خود را دارد. در یک شرکت ممکن است  هر اداره: تان با شما سازگار نیستمحیط کاری

توانند از  م شود که مرکز تمام مکالمات رویدادهای ورزشی باشد. در این شرایط افراد میبه تدریج فضایی حاک

عالقه ؛ ولی وقتی فردی به این موضوع بیاین موضوع استفاده کنند تا به هم متصل شوند و با هم سرگرم شوند

ثیری بسیار أتواند ت له میئفردی بیرونی باقی خواهد ماند و این مس محیط کارش،باشد برای همیشه نسبت به 

تان نیست رتان باعث خالقیت، شادی یا آسایشاگر محیط کا. منفی بر روحیه روزانه و عملکرد افراد داشته باشد

های کاری نیز همکارانتان بیابید. در برخی محیطریشه آن را بیابید. تا حد ممکن سعی کنید مشترکات خود را با 

بسیار غیرقابل تحمل هستند و در صورتی که  تمامی موارد فوق. نوعی رقابت مسموم و مخرب رواج دارد

 .صورت جدی در نظر بگیرید  گونه است بهتر است گزینه تغییر را به  محیط کاری شما این

  اید و باید با همسرتان به شهر جدیدی  تصور کنید ازدواج کرده: تان رخ داده استای در زندگی تغییرات عمده

رات دیگری نیز ممکن است در زندگیتان رخ ناپذیر است. تغیی اجتناب تغییر شغل تقریباًدر چنین شرایطی  ؛بروید

شاید پدر و مادرتان  .دار شده باشید و به وقت بیشتری برای کودک نیاز داشته باشیدممکن است بچه .دهد

ار همیشه رئیس خود تان باشید. کارمندان هوشی بیمار شده باشند و شاید فقط بخواهید زمان بیشتری با خانواده

یابند که با  به این ترتیب دو طرف این فرصت را می. گذارند را از پیش در جریان تغییرات زندگی خود می

تان از همکاری متقابل و همدلی با  شرایط جدید منطبق شوند؛ اما همیشه مواردی وجود دارد که در آن رئیس

 از آن مواقعی است که بهتر استاین هم یکی  ؛دهد نمی کند و هیچ انعطافی نشان شرایط جدید شما اجتناب می

 .تان بردارید تان از طریق اصطکاک با رئیس به تغییر شغل فکر کنید و دست از تخریب روحیه

 

 اصول صحیح استعفا و ترک کار -01-01-2

پایانی سال بسیار بازار نقل و انتقاالت کارکنان و کارمندان نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی همیشه در روزهای 

برخی  ،ای به محیط کار دمیده شود و در مقابلدهند تا روح تازهمی شود. برخی کارفرماها کارکنانشان را تغییرداغ می

آیند. اما ترک کار هم مثل سایر کارمندان و کارکنان نهادها و شرکتها هم به فکر تغییر کار و بهتر شدن وضعیتشان بر می

توان یک روز صبح دیگر سر کار نروید بدون اینکه به برای خودش قاعده و قانونی دارد؛ نمیامور زندگی اجتماعی 

 تان چیزی گفته باشید.رئیس

اند. داشتن سیاستی صحیح در برخورد با مسائل معنا کرده "درایت و مهارت در برخورد با مردم"سیاستمداری را 

اربرد یک برخورد سیاستمدارانه هنگامی است که شما کارتان را خصوصی و کاری همواره مفید بوده است اما مهمترین ک
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کنید. هنگامی که قصد دارید کارتان را به هر دلیلی ترک کنید، نباید تمام پلهای پشت سرتان را خراب کنید. شما ترک می

شما مصاحبه  دانید کسی که قرار است برای شغل دلخواهتان باهنوز مسیر درازی برای طی کردن دارید و هرگز نمی

ای بودن و نزاکت را در اعالم اینکه قصد دارید کارتان اتاق چه کسی خواهید شد. باید حرفهکند کیست و یا در آینده هم

را ترک کنید، رعایت نمایید. ابتدا به مدیر یا ارشد مستقیم خود اطالع دهید و پس از آن موضوع را به همکاران و بعد به 

اید این کار را در آخرین لحظه انجام دهید. به کارفرمای خود زمان کافی بدهید تا جانشینی برای کارکنان بگویید. نبسایر 

شما پیدا کند. معموالً باید دو تا چهار هفته قبل از زمانی که قصد دارید به کارتان خاتمه دهید، موضوع را اعالم کنید. با 

ریزی کنید. باید تر است برنامهمانی که برای هر دو مناسبکارفرمای فعلی و کارفرمای آینده خود صحبت کنید تا در ز

توانید به سادگی اظهار کنید که یک نامه رسمی برای استعفای خود بنویسید. احتیاجی به توضیحات بلند باال هم ندارید؛ می

ده کنید. اینکه شما کار یا دهید تا به حرفه مورد عالقه خود بپردازید یا از یک فرصت استثنایی استفااز شغل خود استعفا می

 کارفرمای خود را دوست دارید یا از آن متنفرید، تأثیری در متن نامه ندارد. نامه باید کوتاه، محترمانه و واضح باشد.

کند: آیا باید دو هفته قبل از استعفا اطالع دهید؟ ال نزاکتی ذهنتان را درگیر میؤهمیشه قبل از ترک شغلتان، چند س

تان اطالع دهید؟ آیا باید به همکارانتان قضیه را بگویید؟ خارج شدن از محیط کاری فعلی به شخصاً به رئیس آیا الزم است

روش برای استعفایی باکالس دقت  2تواند اعتبار و شهرت شغلی شما را حفظ کند. پس به این روشی باکالس و متین می

 :نامه بنویسدرایتان معرفیتان با کمال میل بکنید تا احترام شما در میان همکارانتان حفظ شود و رئیس

 کنید و پستی که در آن دارید، روش شرکت یا سازمانی که برایش کار مینوع : تان اطالع دهیدشخصاً به رئیس

یرید و شخصاً تان وقت بگکند. ولی در کل، بهتر است که از قبل از رئیسبرای دادن این خبر دیکته میمتفاوتی را 

ه احترام، اعتماد به نفس و دهندگذارد و نشانفا دهید. این کار تأثیر بهتری میخواهید استعید که میبه او بگوی

 .های بین فردی قوی شماستمهارت

 واهید سر خدو هفته قبل بگویید که دیگر نمی استعفا این است که روش متداولمعموالً : رسانی کنیدزیاد اطالع

ی دارند که نیازمند وع مثبتی برای روند استعفا است. کارمندانی که پسترسانی شرکار بیایید و این اطالع

رسانی اطالع برای کمی زمان آنها اگر  وهای تخصصی است، بهتر است که زودتر اطالع دهند مجموعه مهارت

 .د در این مدت کوتاه دانش خود را به جایگزین خود انتقال دهنددارند، باید سعی کنن

 ًیادتان باشد که الزم نیست حتماً ریز دالیل : باید دلیل خود برای ترک شغل را توضیح دهید فکر نکنید که حتما

ای از ، شاید بتوانید انتقاد سازندهتان داریدای صمیمی با رئیس؛ ولی اگر رابطهخود را به شرکت توضیح دهید

رفت نش را حفظ کند و پیشتوان ایجاد کرد تا شرکت کارمنداایید و بگویید که چه تغییراتی میشرکت بنم

 .کنید که اظهار نظر شما مفید و سازنده نیست، از جزئیات پرهیز کنیدبیشتری نماید. ولی اگر حس می

 یس ممکن است که در ابتدا شروع به بگو مگوهای آتشین با رئ: از مشاجرات احساسی خودداری کنید 

تان را برای یافتن د. بدانید که حمایت و تأیید رئیسشوواباند، ولی بعداً برایتان دردسرساز میتان را بخعصبانیت

 .های بهتر الزم دارید. شاید اصالً دوباره در آینده کارمند خود او شدیدشغل

 شاید شما مشتاق باشید که شغل جدیدتان را تا هفته دیگر آغاز کنید، : کارفرمای خود را در دردسر نیندازید

نیست و ممکن است به مهارت شما نیاز داشته باشد و الزم باشد که ولی شرکتی که در آن بودید هم بیکار 

مدت بیشتری در این شرکت بمانید. در همان ابتدا به کارفرمای آینده خود اطالع دهید که شاید الزم شود 

 .مدت بیشتری در شرکت قبلی بمانید. همیشه از اول با کارفرمای خود روراست باشید

 عرفی مانند شرکت را در لیست شما از اینکه م: خوب و مثبتی برایتان باشند شما دوست دارید که همه معرف

وقع کل اداری مانند سر موقع آمدن یا سر موهای خود دارید، دیگر نگران نظر همکاران نیستید و به پروتمعرف
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 ل داریدن افرادی که با آنها تعامدهید. ولی مهم است که وجهه خوبی در میاحاضر شدن در جلسات اهمیت نمی

 .کنندان سابق شما در موردتان تحقیق میزیرا بعضی از کارفرمایان از همکار داشته باشید

 شناسید حق دارند از تصمیم شما باخبر باشند، همکارانی که سالهاست می: همکاران خود را در جریان مقرار دهید

ه چه اتفاقی برای شما افتاده است. به نه اینکه یک روز بیایند و ببینند که میز شما خالی است و نگران شوند ک

 .همه آنها ایمیل بدهید و تجربیات مثبت خود در کار با آنها را بنویسید و نظرات منفی ننویسید

 درست است که : سپاس و تشکر خود را از کسی که بیشترین تأثیر را روی شما و کارتان داشته است نشان دهید

برای رسیدن  نسبت به سایریناید، ولی یکی دو نفر هستند که احتماالً است شما با همه میانه خوبی داشتهممکن 

اند. شفاهاً از آنها تشکر کنید یا یک یادداشت شخصی برای آنها بیشترین کمک را به شما نموده ،قیتبه موف

زیاد خوب تان اگر رابطه شما با رئیس. بنویسید و توضیح دهید که کار با آنها تأثیر مثبتی بر شما گذاشته است

 ط چیزهای مثبت را در آن بنویسید.نبود، یادداشتی بنویسید و حتی اگر بهترین شغل یا رئیس را نداشتید، فق

 .الزم نیست دروغ بگویید یا چاپلوسی کنید، فقط قدردانی خود را نشان دهید

 

 آمیز شغلتغییر موفقیت مراحل -01-01-3

های مختلف کاری را تان را به دقت بررسی کنید تا گزینهضعیت فعلیاید باید وچنانچه به کار جدیدی عالقمند شده

آمیز شغلی گام اساسی برای یک تغییر موفقیت 13بخش باشد. را انتخاب کنید که برایتان رضایتبررسی کرده و شغلی 

  عبارتند از:

 شغلی  ت به وضعیتتوانید به صورت روزانه برخوردتان را نسبمی :رضایت شغلی فعلی خود را ارزیابی کنید

تان را دوست های کار فعلیرا بررسی کنید. کدام یک از جنبه رفتارهایتان ،مختلفخود یادداشت و از جهات 

آیا نارضایتی شما به دلیل کارهایی است که باید در شغلتان انجام دهید  ؟را دوست ندارید هاو کدام جنبه دارید

انتان ارتباط خوبی ندارید؟ تمام این موارد را به صورت روزانه یا مربوط به محل کارتان است؟ آیا با همکار

 .یادداشت کنید

 توانید های مورد عالقه خود را بشناسید میها و فعالیتبرای اینکه مهارت :هایتان را ارزیابی کنیدارزشها، عالیق و مهارت

هایی را که انجام ه داشتید یا پروژهی را که به عهدهایداوطلبانه انجام دادید و مسئولیتکارهایی را که در گذشته 

تان به لی شما در شغل فعلیهای اصمیشه در نظر داشته باشید که ارزشها و مهارتدادید مرور کنید. شما باید ه

 .شود یا خیرکار گرفته می

 ما های شتواند برای ارزشهای اصلی و مهارتکند میورت ناخودآگاه به ذهنتان خطور میکه به ص های کاریایده

توانید آنها را با خانواده، دوستان و یا مشاوران شغلی در میان بگذارید. از منابع آنالین استفاده . میمفید باشند

های کاریابی نیز توانید از وبسایتتوانند شما را راهنمایی کنند یا میمشاورانی که به صورت آنالین می ،کنید

توانند به شما کمک دهند نیز میفیدی در اختیار شما قرار میهایی که منابع م. همچنین کتابخانهکمک بگیرد

 .کنند

  از چندین رشته مختلف کاری برای تشخیص اهداف جدیدتان انجام دهید ارزیابی اولیهیک. 

 بتوانید در مورد آنها اطالعات  انجام دهید تا شخصاً یمطالعات زیادفوق، های مختلف کاری ر مورد رشتهد

 .به عرصه جدید به دست بیاوریدکافی را برای ورود 

 توانید ساعات کوتاهی را در چند می :تان ارزیابی کنیدختلف را به عنوان شغل مورد عالمقهدر ابتدا باید مشاغل م

ببینید که چگونه کارشان را انجام  ؛افرادی باشید که در حال حاضر شغل مورد عالقه شما را دارند روز در کنار
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تان پرس و جو التحصیالن آن رشته مورد عالقهها بروید و از فارغ د به دانشگاهتوانیمی، به عنوان مثال .دهندمی

 .کنید

 تان مشغول را داوطلبانه به کار مورد عالمقه مدتیتان را بسنجید و از بابتش آسوده خاطر باشید رای اینکه عالقهب

ها ید در دفاتر چاپ مجالت و روزنامهتوانیید مهست اگر به حوزه ویرایش و چاپ عالقمندبه عنوان مثال،  .شوید

 مشغول به کار شوید. 

 پلی شما را به شغل جدیدتان همانند ند نتوااین فرصتهای آموزشی می :های آموزشی را فراموش نکنیدرصتف

تان به شغل مورد عالقهکه  ها شرکت کنید. در سمینارهاییهای شبانه دانشگاهتوانید در دورهمتصل کند. می

 .بوط است شرکت کنید یا حداقل یک روز در هفته را در این سمینارها شرکت کنیدمر

 خواهد اگر شرکت شما می مثالً :هایتان باشیدهایی برای گسترش مهارتر شغل جدیدتان به دنبال راهد

 .ها شرکت کنیددر این کالس های کاری به صورت آنالین برگزار کند حتماًکالسهای آموزشی را در زمینه

 ای هستید و به عنوان مثال، اگر مدیر یک فروشگاه زنجیره :تان عوض کنیدهایتان را در شغل فعلیمسئولیت

توانید در همان حوزه کاری یک مسئولیت دیگری را به ، میباید تا پاسی از شب و حتی آخر هفته را هم کار کنید

های دیگری نقل مکان کنید توانید به بخشمی ،دهیدم میریزی و پشتیبانی را انجااگر کار برنامه عهده بگیرید. مثالً

 .ها را در دست بگیریدبخش فروش یا پروژه مثالً

 

 مراجع
[1] http://banki.ir (Accessed 2015). 
[2] http://www.bartarinha.ir (Accessed 2015). 
[3] http://mihankar.com (Accessed 2015). 


	1- Cover.docx
	2- Preface.doc
	3- TOC.doc
	4- Chapter 1 - Research Procedure.doc
	 نوعی احساس رضایتمندی و آرامش درونی پس از پاسخگویی به مجهولات به انسان دست میدهد که زمینه ادامه کنجکاوی را تقویت میکند.
	 کشف بسیاری از پدیدههای مجهول از نتایج حس کنجکاوی و پرسشگری انسان است طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسانها در گروی رشد و شکوفایی همین ویژگی انسانهاست. هر چه شیوه برآورده کردن حس کنجکاوی منظمتر و دقیقتر باشد احتمال موفقیت نیز بیشتر است.
	 کشف بسیاری از پدیدههای مجهول از نتایج حس کنجکاوی و پرسشگری انسان است طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسانها در گروی رشد و شکوفایی همین ویژگی انسانهاست. هر چه شیوه برآورده کردن حس کنجکاوی منظمتر و دقیقتر باشد احتمال موفقیت نیز بیشتر است.
	 کشف بسیاری از پدیدههای مجهول از نتایج حس کنجکاوی و پرسشگری انسان است طوری که بسیاری از تغییرات محیط زندگی انسانها در گروی رشد و شکوفایی همین ویژگی انسانهاست. هر چه شیوه برآورده کردن حس کنجکاوی منظمتر و دقیقتر باشد احتمال موفقیت نیز بیشتر است.
	 تحقيق بنيادي: پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء، پديدهها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوريها و نظريهها ميپردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مينمايد. هدف اساسي اين نوع پژوهش تبيين روابط بين پديدهها، آزمون نظريهها...
	 تحقيق كاربردي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام ميشود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص ...
	 تحقيق توصيفي يا غيرآزمايشي شامل 5 دسته است: پيمايشي، همبستگي، پسرويدادي، اقدام پژوهي و بررسي موردي (متداول در علوم انسانی)
	 تحقيق آزمايشي به دو دسته تقسيم ميشود: تحقيق تمام آزمايشي و تحقيق نيمهآزمايشي (متداول در علوم مهندسی)
	1-3- فرايند تحقيق علمى
	 انتخاب، تحليل و تبيين مسئله تحقيق: در اين مرحله محقق مسئله را انتخاب مىکند، نظريه و گفتارهاى کلى درباره آن را از طريق مطالعه سوابق يا مشاهدات اوليه سازمان مىدهد، متغيرهاى علّى يا توصيفى را مشخص مىکند و مدلهاى نظرى را طراحى کرده، فرضيههاى تحقيق ...
	 گزينش، طراحى و تشريح روشهاى کار: در اين مرحله محقق بايد روش تحقيق، روش انتخاب نمونه، روشهاى گردآورى اطلاعات و ابزارهاى سنجش، روش استخراج و طبقهبندي، روش تجزيه و تحليل و استفاده از رايانه و آمار را مورد بررسى قرار داده، پس از انتخاب روشهاى مناسب اق...
	 گردآورى اطلاعات و دادهها: در اين مرحله محقق بر اساس طراحى انجام شده اقدام به انتخاب نمونه و اجراى آزمايشى پرسشنامهها و ابزار سنجش نموده، پس از اعمال اصلاحات لازم و اطمينان از روانى آنها، اقدام به اجراى عمليات نهايى گردآورى اطلاعات مىکند.
	 طبقهبندى، تجزيه و تحليل و تفسير دادهها: در اين مرحله، دادهها و اطلاعات کدگذاري، استخراج و طبقهبندى شده، شاخصها محاسبه و آزمونهاى آمارى مورد نياز انجام مىشود و نتايج بدست آمده، مورد تجزيه و تحليل و تفسير قرار مىگيرد تا محقق درباره تأييد يا ر...
	 تدوين گزارش تحقيق:  در اين مرحله مطابق طرح تهيه شده نسبت به تدوين گزارش تحقيق بر اساس الگوى متداول اقدام و پس از ويرايش و تايپ براى انتشار آن در سطح محدود يا وسيع اقدام مىشود.
	 موضوع تحقيق عبارت است از هر آنچه كه از قابليت بررسي و تحقيق برخوردار است.
	 موضوع تحقيق عبارت است از آنچه كه ما درصدد رسيدن به آن و تحقيق بر روي آن ميباشيم.
	 آيا موضوع مورد نظر ارزش تحقيق دارد؟ به عبارت ديگر آيا مشكلي از مشكلات فكري و معرفتي پژوهشگر و جامعه را حل ميكند؟ آيا نتيجه پژوهش من تأثير مثبتي بر فرهنگ و هويت فردي و اجتماعي اعضاي جامعه خواهد داشت؟
	 آيا موضوع مورد نظر در سطح رساله دانشگاهي قرار دارد؟ برخي از موضوعات بيشتر مناسب قالبهاي يك مقاله و نه يك پژوهش دانشگاهي است.
	 آيا توانايي انجام اين پژوهش را داريد؟ موقعيت خود را از نظر اموري چون دانستن زبان، زمان كافي و امكانات مادي مورد نياز پژوهش بسنجيد.
	 آيا نسبت به موضوع مورد نظر، علاقمند ميباشيد؟ موضوعي را انتخاب نكنيد كه با روحيه، ذوق و علاقه درونيتان ناسازگار باشد.


	5- Chapter 2 - Mining Engineering Data Bases.doc
	6- Chapter 3 - Thesis Preparation.doc
	7- Chapter 4 - Farsi Grammar.doc
	 کلمههای فارسی و یا معمول در فارسی را نباید با نشانههای عربی جمع بست. نشانه جمع در زبان فارسی "ان" و "ها" است.
	 اسم جمع با "ها" جمع بسته میشود اما وقتی یأء نسبت بگیرد با "ان" جمع بسته میشود؛ مانند: لشگریان.
	 صفت با موصوف در افراد و جمع مطابقت نمیکند و مفرد باقی میماند؛ مانند: مردان شجاع یا زنان مهربان.
	 حذف فعل به قرینه در صورتی جایز است که فاعل و فعل در تمامی جملهها مشترک و زمان فعلها نیز همزمان باشد.
	 حذف فعل به قرینه در صورتی جایز است که فاعل و فعل در تمامی جملهها مشترک و زمان فعلها نیز همزمان باشد.
	 حذف فعل به قرینه در صورتی جایز است که فاعل و فعل در تمامی جملهها مشترک و زمان فعلها نیز همزمان باشد.
	 هرگز "را" مفعولی را به کلمهای نچسبانید. از استثنایی چون "مرا" که بگذریم، حتی "تو را" را هم سرهم نباید نوشت. با "را" مثل یک کلمه مستقل برخورد کنید. نه آن را بچسبانید و نه آن را بدون فاصله تایپ کنید. پس غلط است که تایپ کنیم "ترا" به جای "تو را"، و "م...
	 "را" مفعولی بعد از مفعول صریح نوشته میشود، نه بعد از فعل.
	 حرف اضافه "به" همواره جدا نوشته میشود.
	 در برخی موارد، ترکیب "به" و کلمهای دیگر به مرور تشکیل یک کلمه مستقل و غالباً به معنای صفت داده که در این موارد از پیوسته بودن آن میشود چشمپوشی کرد.
	 حرف "ب" نشانه مضارع التزامی همواره به فعل متصل نوشته میشود.
	 همچنین، هر گاه صفت بسازد؛ مانند: بهنجار، بنام، بخرد.
	 یا در این موارد: بدین، بدان، بدو، بدیشان.
	 کلمههایی که از ترکیب دو یا چند کلمه یک واحد مستقل معنایی به وجود آورند، پیوسته نوشته میشوند؛ مانند: روشندل، گلزار، دستنویس.
	 اضافی (موصوف و صفت، مضاف و مضافالیه): شورایعالی، حاصلضرب، آبمیوه.
	 جزء دوم با "الف" آغاز شود: دلانگیز، کماحساس.
	 حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم همانند یا هممخرج باشد: آییننامه، پاککن، چوبپرده.
	 مصدر و فعل مرکب: سخنگفتن، نگاهداشتن.
	 یک جزء واژه عدد باشد: پنجتن، هفتگنبد.
	 کلمه با پیوستهنویسی، طولانی یا پر دندانه شود: مصلحتبین، حقیقتجو.
	 رابط "است"، در تمامی موارد جدا از کلمه ماقبل و مابعد خود نوشته میشود. حذف الف "است" فقط در دو مورد جایز است؛ در صورتی که حرف کلمه ماقبل آن با مصوت بلند "ا" یا "او" باشد، مانند: زیباست.
	 استفاده از صورتهای اختصاری کلمهها در متن بعد از اشاره اول که به صورت کامل و دقیق نوشته شده، مجاز است.
	 صفتهای اشارهای این و آن، همین و همان، چنین و چنان همواره جدا از واژه پیش و بعد خود نوشته میشوند.
	 "چه" جدا از کلمه پس از خود نوشته میشود، مگر در این موارد: چرا، چگونه، چقدر، چطور.
	 "چه" همواره به کلمه پیش از خود میچسبد: آنچه، چنانچه، کتابچه.
	 "که" جدا از کلمه پیش از خود ولی با فاصله کوتاه نوشته میشود: چنانکه.
	 استثناء: بلکه، آنکه، اینکه.
	 همزه گاهی در زبان فارسی برای سهولت تلفظ، به "ی" بدل میشود: شقایق، زاید، دایره، دایم، فواید، عجایب، دلایل، علایم، ملایک، معایب.
	 برخی از همزهها با شکل اصلی خود به کار میروند: قرائت، قائم، رئیس، جزئی، صائب.
	 همزه کلمات بیگانه روی کرسی "ئـ" نوشته میشود: رئوس، پنگوئن، ژوئن، ژئوفیزیک، کاکائو، لائوس، ناپلئون، لئونارد، سوئد، رافائل، سوئز، کافئین، بمبئی، تیروئید، تئاتر، رئالیست.
	 همزه ماقبل مفتوح "ـَ" در وسط یا پایان کلمه روی کرسی "ا" نوشته میشود: رأس، مأخذ، تأثیر، ملجأ، تألیف، رأفت، یأس
	 اگر پس از آن مصوت "ای" و "او" و "ـِ" باشد، روی کرسی "یـ" نوشته میشود: مطمئن، لئیم.
	 همزه ماقبل مضموم "ـُ" روی کرسی "و" نوشته میشود: مؤمن، رؤیا، مؤدب، فؤاد، رؤسا، مؤاخذ
	 اگر پس از آن مصوت "او" باشد در این صورت روی کرسی "یـ" نوشته میشود: شئون، رئوس.
	 همزه ماقبل مکسور "ـِ" روی کرسی "یـ" نوشته میشود: تبرئه، سیئه، تخطئه، توطئه، بئر، لئام، متلألئ.
	 در آخر کلمه اگر حرف پیش از آن یکی از مصوتهای بلند "ای" و "او" و "آ" باشد بدون کرسی نوشته میشود: جزء، شیء، املاء، انشاء، سوء، سماء، اعضاء.
	 برخی کلمهها بدون همزه پایانی هم نوشته میشود: انشا، املا.
	 هر گاه همزه پایانی ماقبل ساکن (بدون کرسی) یا همزه ماقبل مفتوح (با کرسی "ا") و یا همزه پایانی ماقبل مضموم (با کرسی "و") به یای وحدت یا نکره متصل شود، کرسی "یـ" میگیرد و کرسی قبل از آن نیز حفظ  میشود: جزئی، شیئی، مائی، منشائی، لؤلؤئی.
	 در مورد کلمههای املاء، انشاء و اعضاء، همزه پایانی در اضافه به کلمه بعد خود حذف میشود و به جای آن "ی" میانجی میآید: انشای خوب.
	 یک نقطه "." در پایان هر جمله خبری
	 سرکج یا ویرگول "،" برای مکثهایی که وجودشان برای درک جمله لازم است. توجه داشته باشید به جای آخرین ویرگول از حرف ربط "و" استفاده کنید: اصفهان، مشهد، همدان و کرمان
	 سرکج نقطه یا نقطه ویرگول "؛": جملههایی که دارای مفهوم کامل هستند و با هم ربط منطقی دارند، با نقطه ویرگول از هم جدا میشوند.
	 دو نقطه ".." در این موارد به کار میرود: قبل از نقل قول مستقیم و قبل از ذکر مثال.
	 دو کمان "()" در این موارد به کار میرود: توضیحات مترجم یا نویسنده مانند استقراض (قرض گرفتن) یا آوردن نام استان بعد از نام شهر یا محلی که برای اکثر خوانندگان آشنا نیست.
	 نشان پرسش "؟" در پایان جملههای پرسشی
	 سه نقطه "..." برای نشان دادن حذف یک کلمه و یا نشان ادامه مطلب.
	 چند نقطه ".........." برای نشان دادن حذف بخشی از متن و یا نشان افتادگی از متن اصلی
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	8- Chapter 5 - Ethics in Research.doc
	 مالکیت معنوی قابل انتقال نیست.
	 حقوق معنوی محصول ثبت شده منحصراً به تولیدکننده یا پدیدآورنده تعلق دارد.
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