


 برگه معنای به است فرانسوی ای کلمه فیش

 ساختار دارای اندازه، یک یکسان، هایی برگه

  خاص

 جزء به کل از کند می هدایت را پژوهشگر

 باشد داشته یکپارچه طور به را مطالبی



  20در  15

  10در  15



 ـ محکم و مقاوم 1

 

 ـ کم حجم بودن برگه ها2



 از برداری یادداشت جهت) یادداشت برگه ـ1
 ( مطالب

 (ها فیش از نگهداری جهت) دان برگه ـ2

 راهنما های برگه در) شخصی راهنمای برگه ـ3
 می استفاده که را کتابهایی آدرس تونید می
 دیگر صورت این در بیاورید کامل طور به کنید

 در را آنها کامل ادرس که نیست این به نیازی
   (بیاورید ها فیش تمام



 ـ موضوع 1

 ـ شماره  2

 ـ  کد3

 ـ آدرس مطالب 4

 



   اخالق علم مانند کلی موضوع ـ1

 تقوا مانند عام موضوع ـ2

   تقوا آثار:(تحقیق مساله) خاص موضوع ـ3

 آثار :(تحقیق فصلهای) اخص موضوع ـ4

 تقوا معنوی



نقل قول مستقیم :M 

 

ترجمه:T 

 

تلخیص :Kh 

 

برداشت شخصی:Sh 

 





 سیاست: موضوع کلی
 وحدت: موضوع عام

های ایجاد وحدت و راهکارهای آن در  انگیزه: موضوع خاص
 (مسأله)اندیشه امام خمینی

 (فصل)انگیزه های ایجاد وحدت : موضوع اخص
 دفاع از کیان اسالم: عنوان
 صحیفه امام : آدرس

 M: کد

:ص 4: ج
211 

 دفاع از کیان اسالم :عنوان
ما و شما در صف واحد در مقابل  طاغوت به پا خواسته و از 

 کیان اسالم و کشورهای بزرگ اسالمی دفاع می کنیم 

 سیاست: موضوع کلی
 وحدت: موضوع عام

های ایجاد وحدت و راهکارهای آن در  انگیزه: موضوع خاص
 (مسأله)اندیشه امام خمینی

 (فصل)انگیزه های ایجاد وحدت : موضوع اخص
 صحیفه امام : آدرس

 M: کد

:ص 4: ج
211 

 دفاع از کیان اسالم: عنوان
ما و شما در صف واحد در مقابل  طاغوت به پا خواسته و از 

 کیان اسالم و کشورهای بزرگ اسالمی دفاع می کنیم 

 نمونه ای از یک فیش



 سیاست: موضوع کلی
 وحدت: موضوع عام

های ایجاد وحدت و راهکارهای آن در  انگیزه: موضوع خاص
 (مسأله)اندیشه امام خمینی

 (فصل)انگیزه های ایجاد وحدت : موضوع اخص
 صحیفه امام : آدرس

 

  Kh:کد

 2:شماره

: ص 8: ج
220 

 دفاع از کیان اسالم: عنوان
خمینی را در این باره به دلیل زیاد بودن و طوالنی بودن به صورت  سخن دوم از امام

 خالصه می نویسید

 نمونه ای از یک فیش



 سیاست: موضوع کلی
 وحدت: موضوع عام

های ایجاد وحدت و راهکارهای  انگیزه: موضوع خاص
 (مسأله)آن در اندیشه امام خمینی

 (فصل)انگیزه های ایجاد وحدت : موضوع اخص
 الکافی :آدرس

 M: کد

 3:شماره 

:ص 3:ج
104 

 دفاع از کیان اسالم: عنوان
 روایت با متن عربی و ترجمه  

 نمونه ای از یک فیش







که شوید می متوجه نوشتن زمان در: 

 

 از مختلف دالیل به ها فیش از برخی  ـ1
 استدالل نحوه یا نویسنده قلم نوع جمله

   نیست کاربردی ... یا نویسنده

 . است تکراری شما مطالب بعضی ـ2

 

 : میبایست

 

 بگذارید کنار را غیرکاربردی های فیش ـ1

 منابع که کنید استفاده هایی فیش از ـ2
 .دارند اول دسته و قوی

 



در پناه حضرت دوست 

  موفق و مؤید باشید 


