
 کليک کنيد.اینجا] کليک کنيد. برای بازشدن یا بسته شدن تمام لينکها Fدای ضبط شده بر روی [برای دیدن مطالب هر بخش بر روی عبارتها یا لينکهای زیر کليک کنيد. برای دانلود فيلم یا ص
To view the descriptions, click on the text. To download the recorded film or voice , click on [F]. To open or close all links, click here.

]F[:نکات مربوط به دانشجوی ارشد-
]F[:مباحث مقدماتی-

]F[:شناخت دانشگاه-
]F[:هدف و نکات این بخش-

اوال نه من آدم سياسی هستم و نه دوست دارم باشم. به هيچ شخص و دولتی هم کار ندارم.
 قوی ارائه میشود.در این بخش مشخصات دانشگاه در دنيا و ایران٬ مالکهای رتبهبندی دانشگاهها و مالکهای دانشجوی

ن است که هدف این نيست.بعضی افراد دلسوز فکر میکنند که هدف من از صحبتهای این بخش سياهنمائی است٬ ولی واقعيت ای
ز مشکالتی که وجود دارد.هدف اصلی این بخش این: آشنا کردن شما با مشکالت مقاله دادن و راهنمائی شما برای نترسيدن ا

ن داخل چاله بيافتد و آسيبی به مراتب بدتر ببيند.اینکه آدم از چالهای در مسير راه خودش باخبر باشد بهتر است از اینکه باخبر نباشد و ناگها
]F[:عوض کردن معنی همهچيز در ایران-

]F[:معنی ماشين-
]F[:در خارج-

آسایش.
مطمئن.

اهميت به عابر پياده.
]F[:در ایران-

کنترل جمعيت.
آلودگی.

استرس برای افراد پياده.
]F[:معنی هواپيما-

]F[:در خارج-
آسایش.

اگر تکان بخورد مهم نيست.
]F[:در ایران-

کنترل جمعيت.
استرس دیر رسيدن.

اگر تکان بخورد یعنی میافتد.
]F[:سهراهی به دو راهی-

]F[:در خارج-
حفاظت جان انسان.

]F[:در ایران-
کنترل جمعيت.

]F[:کتاب-
]F[:در خارج-

$.300کلی زحمت و یک کتاب 
]F[:در ایران-

$.2یک چند صفحه کاغذ که یکسری اطالعات قدیمی و جمعآوری شده در آن است و قيمت 
]F[:اینترنت-

]F[:در خارج-
www یعنی :world Wide Web.ترجمه کلمه کلمه: تور وسيع جهانی .

همه سایتها باز هستند و اطالعات با سرعت باال انتقال مییابد.
]F[:در ایران-

تور سوراخ سوراخی که ...
]F[:آمار-

]F[:در خارج-
برای نشان دادن ایندکسهائی که کم است تا کار میشود که مشکالت سریع حل شود.

تهيهکنندگانشان شرکتهای خصوصی هستند که زیر نظر هيچکس از جمله دولت نيستند.
]F[:در ایران-

برای نشان ایندکسهائی که زیاد است و نشان دهنده قدرت ایران است.
]F[:آمار در دست دولتیها-

 تا مانده به آخر: هيج جا گفته نمیشود. البته شنيدهام که یکی از مدیران2ضریب نفوذ اینترنت: جزو اولينهای دنيا: همه جا گفته میشود. سرعت اینترنت: 
 کشور برتر دنيا هستيم. حاال تو دنيا چند تا کشور است خودتان ببينيد.200مخابرات گفته ما جزو 

معنی دانشگاه و مقاله:
سنگ تمام گذاشتهایم.

]F[ 20 و باقی مثل مالزی و ... 30 و باقی کشورها مثل انگليس و اروپا 100-دنيا: آشنائی با ساختار دانشگاه در دنيا (آمریکا:(
صنعت مشکل دارد.

]F[ زیادی دارد.-برای حل مشکالتش آزمایشگاه های قوی و افراد پژوهشگر میخواهد. این موضوع برای صنعت هزینه
 ميليارد تومان با محيط خاص.3آزمایشگاه خيلی گران است. مثال یک دستگاه اندازهگيری جریان دقيق 

 دالر در ماه.20.000حقوق محقق خيلی باال است. مثال 
چند صنعت بدور هم جمع میشوند و یک مکانی درست میکنند به نام دانشگاه.

در این دانشگاه چند محقق قرار میدهند به نام استاد.
]F[ هزار دالر در سال.500-صنعت پول حسابی به دانشگاه می دهد به عنوان پروژه به استاد. تقریبا هر استاد 

اگر استادی نتواند پروژه صنعتی بگيرد و یا انجام دهد اخراج میشود.
]F[:استاد این پول را به چند منظور می تواند خرج کند-

]F[ .درصد.30 تا 0-درصد بسيار کمی برای خودش بر می دارد 
 هزار دالر است که بعضی دانشگاهها میگویند که این پول کافی است.15 تا 9حقوق یک استادیار حدودا 

]F[ دالر.8 دالر. تصحيح اوراق ساعتی 500-درصد کمی را برای کارهای آموزشی دانشجویان زیر دستش می گذارد: هر حل تمرین ماهی 
دانشجویان پروژه استاد را بين دانشجویان رده پائينتر تقسيم میکنند.

نمرات بر اساس انجام این پروژه داده میشود.
استاد سر کالس از تجربيات صنعتش می گوید.

]F[ استاد کارهای سطح پائينتری هم دارد. برای اینکار درصدی برای دادن-fund:به دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد صرف میشود 
 دالر در ماه بسته به سطح دانشجو.4000 تا 1500معموال ماهی 

کليه امکانات اتاق کار و کامپيوتر و ... در روز اول به دانشجو داده میشود.
از بين تمام دانشجویانی که برایش ایميل میزنند بهترین را انتخاب میکند.

کار این دانشجویان انجام پروژه صنعتی استاد است.
شرط اتمام دکتری تمام شدن پروژه مربوطه و تأئيد صنعت است.

]F[:درصدی را به تجهيز آزمایشگاه از جهات نرمافزاری و سختافزاری میپردازد-
 دالر.24000 حدودا autocadنرمافزارها گران هستند. مثال 

کوچکترین اشکالی در نرمافزار باشد شرکت مربوطه باید سریعا حل کند چون پول گرفته است.
]F[:درصدی زیادی به دانشگاه میرسد-

 ميليون دالر.10دیتابيس های بزرگ را خریداری می کند. تقریبا سالی 
اینترنت با سرعت باال خریداری میکند.



]F[:ساختمانهای زیبا و بزرگ میسازد-
سالنهای مطالعه در همهجا.

اینترنت در همهجا.
دوش و جای خواب برای کسانی که می خواهند شب تا صبح هم کار کنند.

کتابخانههای بزرگ.
سازوکاری برای گرفتن پروژه های بزرگتر آماده می کند.

]F[:از نظر اخالقی-
بقای استاد در انجام خوب پروژه است. پس دانشجویانش را خيلی دوست دارد.

کرده است سطح سواد صنعتی استاد است. پس با او دوست هستند و بهدانشجویان از استاد مطلب یاد میگيرند و میدانند که تنها چيزی که استاد را از آنها باالتر 
اسم کوچک صدا میزنند.

ر کتابها نيست.تمایز استاد و دانشجو مقدار اطالعات صنعتی است که استاد دارد. در واقع تجربيات صنعتی که د
جرا میکند که مقاله قبول شود (تأئيد صفحه ای برای دیگران است که به آن مقاله گویند. صنعت به شرطی خروجیها را به صورت عملی ا8خروجی پروژه یک یا چند گزارش 

علمی).
]F[:استاد با توجه به پروژه ها و مقاالت به رتبه های باالتر می رسد-

مربی.
استادیار.
دانشيار.

استاد.
]F[:برآورد مالی-

 ميليارد تومان. بدون توجه به پولی که از دانشجویان پولی میگيرند.4000 ميليارد دالر حدودا 1 استاد. ترنوولی برابر حدودا 2000 هزار دالر. 500هر استاد سالی 
]F[:نتيجه اینکار-

رشد صنعت به خاطر حل مشکالتش.
رشد استاد به خاطر حل مشکالت صنعت.

آشنا شدن دانشجویان با صنعت در حين درس خواندن و استخدام پس از تمام شدن تحصيل.
گردش مالی باال در حدود ميليارد دالر در سال.

کار واقعی.
ترتيب رشتهها بر اساس پولی که میدهندو نتيجتا ترتيب استعدادی:

در دنيا:
جامعهشناس (حوزه علوم انسانی).

سياست.
اقتصاد.

مدیریت.
حقوقدان.

پزشک.
مهندس.

در ایران:
مهندس
پزشک.

حقوقدان.
مدیریت.
اقتصاد.

سياست.
جامعهشناس (حوزه علوم انسانی).

مالکهای دانشگاه:
تعداد مقاالت: آخرین محصول.

تعداد كتابهاي چاپ شده.
تعداد پروژههاي صنعتي انجام شده.

تعداد دانشجوياني كه در تحصيالت تكميلي قبول ميشوند.
تعداد اختراعات.

امكانات و تجهيزات موجود.
تعداد پروژههاي پژوهشي بين المللي.
امکانات: آزمایشگاه و ساختمان و ....
ایران: آشنائی با ساختار دانشگاه در ایران:

صنعت از خارج کشور به صورت مونتاژ کار وارد میشوند.
صنعت نيازهای خود را از طریق آوردن اشخاص خارجی و دادن پول به آنها حل می کند.

صنعت نيازی به دانشگاه ندارد.
تئوری ما: چرا آنها دارند ما نداریم پس ما دانشگاه ایجاد می کنيم.

 دالر.500تعدادی استاد را در آن قرار میدهيم. ماهی 
دانشگاه دولتی: از پول نفت به آنها حقوق میدهيم.

دانشگاه آزاد: از خود دانشجویان میگيریم و پول میدهيم.
بودجه مالی دانشگاه:

 ميليارد تومان.60اميرکبير سال 
 ميليارد تومان.40آزاد قزوین سالی 

تعدادی دانشجو هم می آوریم و به آنها درسهای قدیمی بدرد نخور میدهيم.
. چه الزم دارد. مقاله.10000رتبه دانشگاه را می سنجيم ميشویم 

اعالم می کنيم که هر استادی که بخواهد دانشيار یا استاد شود مقاله الزم دارد.
 بدهد.ISIبه دانشجویان دکتری هم میگوئيم که هر کس می خواهد فارغ التحصيل شود باید مقاله 

بدون پروژه و اعداد واقعی و نياز صنعت و داشتن دیتا بيسها و ... مقاله دادن یعنی ....
دیتابيسها گران هستند و نمی توانند بخرند. یه کاری بکنيد و پسورد گير بياورید.

ورد.در این راستا در دانشگاه دزدپروری تشویق میشود و اولين مراحل دزد شدن همه افراد کليد میخ
چند مقاله را با هم مخلوط میکنند و یک مقاله در میآورند.

خالصه با دردسر مقاله در میآید.
باز رتبه دانشگاه را ميسنجند.

. نياز به انجام پروژه.5000حدود 
رف کنند.راه حل: شرکتهای دولتی موظف می شوند که درصدی از درآمد خود را برای قرارداد با دانشگاه ص

 ميليون تومان.50
% به من بده و باقی مال خودت. مزاحم من هم نشو. نه آزمایشگاه میدهم و نه و ....10دانشگاه ميگوید 

 ميليون تومان در سال برای دیگران):1 ميليون تومان در سال در خوبها و 50آمار قراردادهای دانشگاه های ایران (تقریبا متوسط 
 ميليارد تومان.120شریف: سالی 

 ميليارد تومان.60اميرکبير: 
 ميليون تومان.100 سال 20آزاد قزوین: 

 هزار تومان با صنایع خصوصی و غير دولتی.1دریغ از 
. مستقل بودن دانشگاهها از نظر سياسی. ممنون. همين خوبه.2000رتبه حدود 

یک داستان جالب:



 تا شکسته بود و یکی تير نداشت. آن تيرکمونی که٢ن داشت که پادشاهی بود سه پسر داشت که دوتا کور بود یکی چشم نداشت. آن پسری که چشم نداشت سه تيرکمو
 این چشمه که آب نداشت سه ماهی داشت. این سه ماهی دو تاتير نداشت برداشت رفت بر سر سه چشمه. این سه چشمه دو تا خشک شده بود و یکی اصال آب نداشت.

 ویرانه بود یکی آبادی نداشت. این دهی که آبادی نداشت سه پيرزنمرده بود یکی جون نداشت. این ماهی که جون نداشت برداشت رفت بر سر سه ده. این سه ده دو تا
این سه دیگ دو تا شکسته بود یکی ته نداشت. این دیگی که تهداشت. این سه پيرزن دو تا کور بود یکی چشم نداشت. این پيرزنی که چشم نداشت سه دیگ داشت. 
ن تا استخونش سوختو گوشتش اصال خبر نداشت. این دهی که آبادینداشت برداشت. این ماهی که جون نداشت گذاشت توی دیگی که ته نداشت. آتيشش کردنو کردنو کرد

نداشت خوردنو خوردنو خوردن شکمشون ترکيد و لبشون اصال خبر نداشت.
تفاوت کارشناسیارشد با کارشناسي و پيشنيازهای آن:

دانشجوي ارشد بايد بتواند کار زير را انجام دهد:
نوشتن مقاله.

برای انجام کار باال پيشنيازها و اطالعات زیر الزم است:
 باشد.Aتسلط بر مطالب علمي زمينه موردنظر. فرض کنيد اهميت این بخش 

 اینکه در این رشتهها یک چيزهائی میداند نه اینکه تبحر دارد.دنيای امروز دنيای تخصصی کار کردن است. اینکه کسی بگوید در چند رشته دنيا تبحر دارد یعنی
یم.امروزه برای دست درد به دکتر متخصص دست مراجعه میکنيم. البته متخصص دست راست و چپ هم دار

های عملی بروید تا قبل از اننخاب موضوع ارشد کارهائی بيهوده است.کارهائی از قبيل اینکه کالسهای مختلفی بروید و یا نرمافزارهای مختلفی یاد بگيرید و یا کالس
وان پروژه انتخاب گردد و پس از آن فقط در زمينه پروژه خود دایرهمفهوم این بخش این نيست که اطالعات شما در همه زمينهها باید قوی باشد. بلکه باید ابتدا عن

اطاالعات خود را زیاد کنيد. اینکار مزایای زیر را دارید:
 که در چه کالسها٬ دورهها و سخنرانیهایی باید شرکت کنيد.میدانيد مطالبی که نياز دارید چه هستند. در اینصورت فارغ از اینکه چه درسی دارید میدانيد

 مزیت دارد:3میتوانيد پروژههای هر درس را در راستای پروژه نهائی انتخاب کنيد. اینکار 
 درس٬ در زمينه علمی پروژه نهائی مسلط خواهيد8چون در پروژه هر درس یک بخش مطلب که همان پروژه نهائی است ثابت است پس بعد از گذراندن 

بود.
 درس٬ یک شبکه یا مدار تست شده دارید که در پروژه دروس دیگر شما را کمک میکند.3بعد از دو یا 

 این مقاالت میتواند در نمره درس شما تأثير بگذاردچون یک قسمت از موضوع که همان پروژه نهائی است ثابت است میتوانيد در هر درس مقاله بدهيد.
و معدل شما را باال ببرد.

100A زبان میدانيد٬ در غير اینصورت اهيمت این بخش native است. البته فرض شده است شما به اندازه یک 2Aتوانائي خواندن و نوشتن انگليسي. اهميت این بخش 
است.

 نمیخواهيم.speaking و listening grammar٬ voca٬ reading٬ما از زبان انگليسی موارد 
 میخواهيم.writingما از زبان انگليسی فقط 

 را بلد میشود.speaking و grammar voca٬ reading٬ میداند همه موارد writingکسی که 
 خوب اجباری است:writing مرحله زیر برای رسيدن به یک 4

 توصيه میشود هميشه با خود داشته باشد. همه کلمات را با آن چک کند.longman کامل که dictionaryیک 
grammar کامل بداند. بهتر است یک گرامر نموداری و یک کتاب گرامر که longman.توصيه میشود را همواره مطالعه کند و همراه داشته باشد 

 کامل داشته باشد که هر مقاله یا نوشتهای که میخواند به آن اضافه کند.phrasebankیک 
 جمالت جدید خلق کند.grammar و dictionary phrasebank٬به کمک 

 است.2A مقاالت و مطالب. اهميت این بخش searchتوانائي 
search یعنی پيدا کردن عبارتی که با تایپ آن در google.سایتها یا اطالعاتی کامال مربوط نشان داده شود 

.امروزه پيدا کردن این عبارت یک هنر است و آدم با سواد به کسی میگویند که این هنر را دارد
 است.3Aتوانائي دستهبندي مقاالت. اهميت این بخش 

مهمترین بخش مطالعات اوليه است. فونداسيون مقاله دادن است.
کار وجود دارد.نوعی شفافسازی است و چون تا کنون با ما برخورد شده است در پسزمينه ذهنی ما ترسی برای این

بهای مهلک میزند.متأسفانه خطرناکترین مرحلهای است که در مطالعات اوليه به آن توجه نمیشود و در آخر کار ضر
 است.Aشبيهسازي و برنامهنويسي. اهميت این بخش 

شبيهسازی قراردادن یکسری عنصر یا کد برنامهنویسی کنار هم و زدن دکمه اجرا نيست.
شبيهسازی در واقع همان ساخت واقعی است با این تفاوت که چيزی نمیسوزد یا اصطحالک ندارد.

مراحل شبيهسازی همان کاری است که در عمل برای ساخت انجام میدهيم:
شاختن اجزا یا توابع نرمافزار و تست هر کدام به صورت جدا.

اضافه کردن هر تکه به بخشهای قبلی و تست مجدد.
تحليل هر گونه نمودار یا عدد در خروجی.

امروزه شرکتهای بزرگ هم همين مراحل را میروند. در غير این تستها هزینه عيبیابی باال است.
پایههای ریاضی خوب:

بيشتر پایههای علمی باید به صورت ریاضی بيان شود.
 است.5Aتحليل خروجيها. اهميت این بخش 

اینکار باید در آزمایشگاهها ارائه میشد.
ا را خيلی پائين میآورد.اینکه شما چند عدد با نمودار از خروجی نرمافزار بگيرید و نتوانيد تحليل کنيد ارزش کار شم

 صفحه مطلب نوشت.5 عدد خروجی از یک نرمافزار بتوان 10قدرت تحليل یعنی اینکه برای 
 است.Aدادن ايده نو. اهميت این بخش 

دادن ایده نو کار شما نيست. بلکه کار استاد شما است.
 ذهن شما میرسد.مطمئن باشيد که با انجام درست کارهای گفته شده در کل این صفحه به تعداد زیادی ایده نو به

ما نگران این باشد که آفتاب غروب نکند.دانشجوئی که نگران از اول کار نگران ایده نو باشد مانند مسلمانی است که روزه بگيرد و دائ
writing% علم 95 خوب مقاله شما را از یک مقاله ضعيف به یک مقاله قوی تبدیل میکند. امروزه writing است. دقت کنيد که 20Aنوشتن متن مقاله. اهميت این بخش 

است.
دليل اصلی اینکه تعدادی از دانشجویان و اساتيد مقاله ندارند ضعف در این بخش است.

گوید من میخواهم ماشين بنز بخرم و فقط مانده که پولش راکسی که میگوید من همه کارها را کردهام و فقط مانده است مقاله را بنویسم عين این است که ب
جور کنم.

 است و کار بسيار سختی نيز است انرژی ندارند.معموال دانشجویان انرژی را در طول انجام کار صرف میکنند و در آخر که وقت نوشتن تز و مقاله
 واحد روش نگارش میخوانند.100در کشورهای پيشرفته٬ از ابتدائی تا آخر دکتری دانشجویان حدودا به اندازه 

برای پرپوزالنویسی نيز واحدهای مخصوصی را میگذرانند.
استاد راهنما چه نقشی در زندگی ما دارد:
استاد شما همه زندگی شما است:
موضوع شما را معلوم میکند.

م دهيد.میتواند شما را تشویق کند و راه را به شما نشان دهد که با کيفيت باال تمامی کارها را انجا
استاد یک سهميه مشخص دارد:
 نفر به عنوان استاد راهنما.7 تا 5از دانشجویان هر ترم تقریبا 
چرا استاد جواب ما را نمیدهد:

استاد در کار خودش ماهر است.
ت با دانشجو میفهمد که این شخص چقدر از تحقيق میداند.مانند یک چينیفروش که با یک تلنگر ساده میفهمد که چينی چند میارزد٬ استاد با دو جمله صحب

بقای استاد با مقاله است و استاد دانشجویی میخواهد که مقاله بدهد.
یک دانشجو٬ با چند جمله اول به استاد میفهماند که من برای تو مقاله درمیآورم یا نه.

 کنم؟ نمیتوانم انگليسی بخوانم. مقاله چيست؟ هر کدام از این جمالت یک مشت وsearchنروید پيش استاد و بگوئيد: استاد٬ من چی موضوعی کار کنم؟ چگونه 
لگد به صورت استاد است.

با شرائط هر استاد آشنا شوید. شرائط من به شرح زیر است:
 دقيقه ميتوانيد از آنها راهنمائي بگيريد.5ا بگيريد ولي در حد آشنائي با فرهنگ كمك گرفتن و كمك كردن: اين بدان معني است که نبايد وقت دانشجويان ديگر ر

 دقيقه در هر روز براي دانشجوي ديگري وقت نگذاريد.5همچنين بيشتر از 
اينجانه برگهای که باید همراه داشته باشيد را میتوانيد از این حضورتان در هر هفته به همراه یک برگه است چه كاري داشته باشيد چه كاري نداشته باشيد. نمو

دانلود کنيد. ضمنا از کارهائي که کردهايد سوال ميشود.



 و .. را خودتان گير بياوريد.IEEEپسورد سايتهائي مثل 
دن اسم کسی در را روی مقاله خودتان ندهيد.اگر در انجام تز از شخص دیگری کمک میگيرید حتما استاد را در جریان قرار دهيد. ضمنا قول ز

اگر شخصي خيلي پيشرفت كرد و آماده مقاله دادن شد وقت جداگانه برايش ميگذارم.
 و رساندن آن به قبولي و يا قبولي با تغييرات جزئي است.ISIشرط دفاع دادن حداقل يك 

 ماه بعدش دفاع است. براي اينکه هفتهاي يکبار جلسه داريم و من در جلسه بايد بخوانم.2تز نوشته شده 
 هفته قبل از امضاي برگه كفايت پاياننامه٬ يك فايل اتوماتيك پاورپوينت براي من بفرستد.2دانشجو بايد وقت خود را طوري تنظيم كند كه 

اع نمرهتان را كم ميكنم.سختگيرترين داورها براي تز انتخاب ميشود و اگر پاياننامهتان خوب نبود من خودم سر جلسه دف
فرهنگ داشتن استاد راهنما:

تهاید اشتباه است یعنی اشتباه است.حرف استاد راهنما بر همهچيز ارجح است. حتی اگر گفت که تمامی روشهائی که در اینجا یاد گرف
]F[:مراحل کار-

]F[:انتخاب کلي موضوع ارشد-
]F[:پروژههای من-

 کليک كنيد.اينجاپروژهها يا بايد در راستاي خالصه وضعيت پروژهها باشد. براي ديدن دستهبندي اين موارد 
ل تهيه اینکار به صورت زیر است:قبل از اینکه پيش هر استادی بروید٬ باید صفحهای مانند باال را برای استاد تهيه کنيد. مراح

.ابتدا به سایت استاد مراجعه میکنيد و ليست مقاالت و دانشجویان ارشد استاد را بدست میآورید
چرا سایت بعضی استادها ناقص است یا چيزی ندارد:

م گرنت میدهند. پس حتما استاد مقاالتش را وارد میکند.ابتدا بدانيد که برای هر مقالهای که در سایت دانشگاه وجود داشته باشد یک پول دیگری به نا
اه مربوطه مراجعه کنيد.ممکن است هيئتعلمی نباشند و فقط حقالتدریس باشد. در اینصورت باید به سایت استاد در دانشگ

 دانشگاه بزند یا نه.ممکن است که مقاالت را به نام یک دانشگاه دیگر میزند. در اینصورت تأثيری ندارد که در سایت
ممکن است که اصال مقاله نداشته باشد.

قسمت خالصه مقاالت و پایاننامههای استاد را بخوانيد.
هند.با دانشجویان ارشد استاد مربوطه تماس بگيرید و ببيند که هر کدام دقيقا چه کاری انجام مید

 مربوطه ایجاد میکنيد.یک دستهبندی بر روی مقاالت و پایاننامهها انجام میدهيد و صفحهای شبيه صفحه باال برای استاد
به ظرفيت استاد در مورد تعداد دانشجویان ارشد توجه کنيد:

دانشگاه سراسری:
چون تعداد دانشجویان هر استاد خيلی کم است معموال به حد باال برخورد نمیکند.

دانشگاه آزاد:
 نفر بيشتر میشود):2 یا 1 است. از آن باالتر 6 تا 1: اگر استاد هيئتعلمی دانشگاه آزاد باشد(قوانين زیر برای استادیار پایه 1حالت 

 مشاور.7 راهنما و 7از واحدی که در آن هيئتعلمی است: 
 مشاور.3 راهنما و 2از کل واحدهای دیگر: 

 مشاور.7 راهنما و 7اگر بخواهيد میتوانيد از واحد مربوطه کمتر دانشجو گرفت ولی در کل: 
 نفر بيشتر میشود):2 یا 1 است. از آن باالتر 6 تا 1: اگر استاد هيئتعلمی دانشگاه سراسری باشد(قوانين زیر برای استادیار پایه 2حالت 

 مشاور.4 راهنما و 4از کل واحدهای دانشگاه آزاد: 
مشکل دانشجویان برای پر بودن استاد راهنما و مشاور:

 ماه وقت باید بگذرد.6از زمان کد گرفتن 
وزال میگيرند.قدیم اگر استاد راهنما یا مشاور ظرفيت نداشت کد نمیدادند ولی االن تاریخ کد را تصویب پروپ

 ماه از گرفتن کد و ظرفيت داشتن راهنما و مشاور حداقل چند روز قبل از دفاع است.6شرط دفاع گذشتن 
خواندن پاياننامههاي مشابه:

ابتدا مطالب زير را مطالعه کنيد:
 کليک کنيد.اينجابخشهاي مختلف پایاننامه: 

 کليک کنيد.اينجافيلم بخشهاي مختلف پایاننامه: 
 جستجو کرد. برای دستيابی به اصل این پایاننامهها روشهای مختلفی وجود دارد.www.irandoc.ac.ir و یا www.google.comبرای جستجوی پایاننامههای فارسی میتوان از 

 جستجو کرد. برای دستيابی به اصل این پایاننامهها باید اکانت این سایت را گير بياورید.http://www.proquest.comبرای جستجوی پایاننامههای خارج کشود را میتوان از 
عه ميکنيد. پاياننامه دانشجوياني که در دستهبندي شما قرار دارند را از استاد مربوطه ميگيريد و مطالPdfبا توجه به موضوعي که انتخاب کردهايد٬ 

]F[)جستجو-Search:(
ابتدا مطالب زير که در مورد مقاله است را مطالعه کنيد:

با انواع مقاله آشنا شوید:

ارائهمالکعنوان
محدودیت در
زمان ارسال

مقاله
ميزانهدف

سختي

زمان
مورد نياز

برای
نگارش

زمان
مورد نياز

برای
داوری

امتياز
براي
استاد

جداکثر
تعدادی که
محاسبه
میشود

امتياز براي امتحان
مصاحبه

دكتري(دانشگاه عادی٬
دانشگاه معتبر)

پولی که
استاد باید
پرداخت کند

پول پرداختي توسط
دانشگاه بعنوان

تشويقي

كنفرانس
داخلي

کنفرانسهای
داردداردداخل ایران

 گردش30%
%70اساتيد و 

اینکه ما هم
داریم

)0,1( تا10حداكثر 0.5 ماه3 ماه301
200.000
تومان

میدهند

 تومان خرج300.000
سفر٬ هر سفر يك

٬2 حداکثر ISIژورنال 
سفر در سال

كنفرانس
خارجي

کنفرانسهای
داردداردخارج ایران

گردش اساتيد
و آشنائی با

کارهای دیگران
$500)0,1( تا10حداكثر 0.5 ماه2 ماه52

 تومان2.500.000
خرج سفر٬ هر سفر

ISI٬يك ژورنال 
 سفر در2حداکثر 
سال

ژورنال
داخلي

ژورنالهای داخل
اینکه ما همنداردنداردISIکشور غير 

 تومان0300.000)0,1( تا5حداكثر 1 سال3 ماه403داریم

ژورنال
خارجي

ژورنالهای خارج
اینکه ما همنداردنداردISIکشور غير 

 تومان0300.000)0,1( تا5حداكثر 0.5 هفته1 ماه154داریم

ISIژورنال 
Listed

 باISIژورنالهای 
impact=0نداردندارد

دلخوشی
محقيقن که

ISIهم دارند 
 تومان300.000$200-$500)0,2( تا5حداكثر 1 ماه1 ماه202

ISIژورنال 
سطح
پائين

 باISIژورنالهای 
impact>0نداردندارد

ارائه کارهای
پژوهشی

سطح پائين
 تومان01.500.000)5,2(نامحدود5 ماه4 ماه10007

ISIژورنال 
سطح باال

 کهISIژورنالهای 
در رشته شما

معروفند
نداردندارد

ارائه کارهای
پژوهشی
سطح باال

 تومان01.500.000)10,2(نامحدود7 ماه4 ماه300010

:early accessمقاله 
 شدهاند ولی هنوز نوبت چاپ آنها نرسيده است.acceptمقاالتی که در ژورنال 

دو نوع مقاله وجود دارد:
): در این مقاالت یک روش جدید معرفی میگردد.Research paper (original paperنوع اول: 
): مقاالتی که مروری بر تعداد زیادی مقاله در زمينه مشخصی دارد.Review paper (Survey paperنوع دوم: 

این دو نوع قابل مقایسه نيستند.
 را از اساتيد برجسته در آن رشته قبول میکنند.review paperمعموال 

ISI:چيست 
 میدهند.ISI ژورنالها را بررسی میکند و به ژورنالهای خوب لقب www.isinet.com و با آدرس اینترنتی Thomson Reutersیک موسسه به نام 



 باالتری دارند.impact factor بهتر ISI. ژورنالهای impact factor یک مالک دیگر وجود دارد به نام ISIبين ژورنالهای 
 ژورنالها:impact factorروش فهميدن 

 که پولی است.www.isinet.comاز طریق سایت 
از طریق سایت خود ژورنال.

 در اینترنت.searchاز طریق 
.IF2011/ گوشه سمت راست پائين٬ فایل http://iau.ac.ir/rvp/spاز طریق سایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد در آدرس اینترنتی 

درآمد ژورنالها از کجاست:
٬ دسترسی به آنها و دانلود آنها باید پول بدهيم.impact با ISIدر ژورنالهای 

این پول به عنوان درآمد آن ژورنال است.
 گویند.open accessژورنالهائی که دسترسی به آنها بدون پول است 

این ژورنالها٬ برای چاپ مقاله از شما پول میگيرند.
 شدن پيش میروند.open accessامروزه حتی ژورنالهای سطح باال هم به سمت 

 آشنا شوید:citationبا مفهوم 
 میگویند.citationتعداد مقاالتی که مقاله شما را به عنوان یکی از رفرنسهای خود استفاده کردهاند 

% این مقاالت باید مقاله خودتان باشد.30معموال کمتر از 
 است.hot paper یک مقاله عالی است و به نام citation عدد 200 دارد مقاله خوبی است. مقاله باالی citation عدد 30مقالهای که باالی 

citation عدد 10 مقاله با متوسط 30 داشته باشد. این حالت بهتر از citation عدد 300در دنيا مالک مقاله خوب این عدد است. ممکن است یک مقاله داشته باشيد که 
است.

hfactor یکی از مالکهای یک استاد بر اساس تعداد citation .است hfactor عددی است که اگر مقاالت شما را بر اساس citationمرتب کنيم٬ از این شماره مقاله به بعد 
 ها کمتر از شماره مقاله است.citationتعداد 

 است.scholar.google.comروش چک کردن این عدد سایت خود ژورنال و یا 
 خود را ببيند.citation و hfactor را بسازد تا schoolar.google.com خودش در profileهر شخصی بعد از اولين مقاله خود باید 

 بدهند.citeمقاله شما  است. یکی اینکه به تمامی مقاالت خود رفرنس بدهيد. دوم اینکه به دوستان خود بگوئيد که به citationدو روش زشت باال بردن 
Impact factor هم بر همين اساس تعيين میگردد. هر چه citation باالتر impact factor.باالتر 

 رفرنس بدهيد. این است که شما را مجبور میکنند که به مقاالت دیگری از همين ژورنالی که مقاله فرستادهایدImpact factorیک روش زشت باال بردن 
با دزدی ادبی آشنا شوید:

هاید ولی جرم نيست.: اگر شما مقالهای را ترجمه کردید و مقاله مربوطه را جزو رفرنسهایتان آوردید کار بدی کرد1حالت 
 بدی کردهاید و جرم سنگينی مرتکب شدهاید.: اگر شما مقالهای را ترجمه کردید و مقاله مربوطه را جزو رفرنسهایتان نياوردید کار بسيار2حالت 
 فرستادید بسيار خوب و پسندیده است. البته یکISI% تغيير به یک ژورنال 5: اگر شما مقالهای را نوشتيد و برای یک کنفرانس فرستادید و پس از قبولی با 3حالت 

مقاالت دنيا مقایسه میکنند و اگر متن مشابهی پيدا کردند٬ حتی اگرمشلکی که وجود دارد نرمافزارهای اتوماتيک-چک هستند. این نرمافزارها مقاله شما را با همه 
% تغيير مقاله جدیدی فرستاد و باید متن مقاله را تغييرات زیادی داد که مشابه5نویسندگان آن مقاله خودتان باشيد مقاله شما را رد میکنند. پس امروزه نمیتوان با 

قبلی نشود.
آنرا به یک ژورنال دیگر فرستادید کار بسيار زشتی کردهاید و جرم: اگر شما مقالهای را نوشتيد و برای یک ژورنال فرستادید و قبل یا پس از آمدن جواب قبولی 4حالت 

 را امضا میکنيد.copyrightسنگينی دارد. چون معموال شما فرم 
% تغيير در روش جدید و شبيهسازیها آنرا به یک ژورنال دیگر30با : اگر شما مقالهای را نوشتيد و برای یک ژورنال فرستادید و قبل یا پس از آمدن جواب قبولی 5حالت 

فرستادید جرمی مرتکب نشدهاید.
 کنيد.withdrawدر هر مرحله از مراحل داوری٬ میتوانيد انصراف داده و اصطالحا مقاله خود را 

قرار گيرد:تعيين سطح مقاله: با توجه به موارد باال٬ چند موضوع برای انتخاب مقاله و باید مورد بررسی 
ISI.باشد 

 باال باشد.impact factorدارای 
 باال باشد.citationدارای 

ارد:تعيين سطح استاد: با توجه به موارد باال٬ چند موضوع برای بررسی سطح استاد مورد نظر وجود د
 باشد.ISIدارای تعداد زیاد 

 باال باشد.impact factor های مربوطه دارای ISI% از 60حداقل 
 باال باشد.citation% از مقاالت دارای 5حداقل 

 باال بخاطر بودن اسم افراد مهمی نباشد و متعلق به خودشان باشد.citationمقاالت دارای 
ترتيب بخشها و فصلهاي پاياننامه از لينک موجود در پائين همين صفحه مطالعه کنيد.

انتخاب مقاالت:
 است) باشد.IEEE Transaction سطح باال (که در رشته برق ISIمقاالت بايد فقط از دسته ژورنالهای 

 سال اخير نيز داشته باشيد.2مروری بر كنفرانسهای 
تعداد مقاالتی که برای هر تحقيقی باید خواند:

مزایا و معایب تعداد کم یا زیاد مقاله:
مقاله زیاد باعث از بين رفتن خالقيت میشود

تعداد کم مقاله ممکن است شما را به بيراهه ببرد.
تعداد کم مقاله باعث میشود که وقتی میخواهيد مقاله بنویسيد مشکل داشته باشيد.
تعداد کم مقاله باعث میشود که وقتی میخواهيد مقاله بنویسيد مشکل داشته باشيد.

 مرجع است.2 مرجع و یک ایده کمی نو خيلی بهتر از یک مقاله با ایده خيلی برزگ و 20تعداد کم مقاله در سيستم آکادميک مقبول نيست. یک مقاله با 
 خود را محدود کنيد.search تا شد باید 250 مقاله را باید پيدا کنيد. اگر مقاالت بيشتر از 250 مقاله و حداکثر 30 مقاله و معموال 10تعداد حدافل 

 مقاله مراحل زیر را میرویم:searchبرای 
scholar.google.com

IEEEبرای برقیها و کامپيوتریها: 
برای رشتههای دیگر باید به اساتيد مربوطه مراجعه کنيد.

تهيه جدول مقاالت:
 کليک کنيد.اينجامربوطه برای مقاالت يک فايل اکسل با ستون هاي زير تهيه کنيد. براي ديدن نمونه جدول مقاالت و فيلم 

اطالعات عمومی مقاالت:
عنوان مقاله

early accessیا ژورنال يا کنفرانس بودن 
تاريخ
كشور

نويسسندگان
impact factor

citation
اطالعات تخصصی:

رد تيک ميخوردجند ستون براي انواع روشهاي بکار رفته در مقاالت بطوريکه براي هر مقاله تعدادي از اين موا
شبکه استفاده شده در شبيهسازيها

روش تحليل (که در قسمت انتهاي شبيهسازيها قرار دارد)
خالصه مقاله در دو خط

نکات دستهبندی:
دستهبندی کار بسيار سختی است.

 دستهیندی است.5 مقاله در مثال 20 دستهبندی تبدیل کنيد. بلکه قرار دادن 20 مقاله را به 20دستهبندی این نيست که 
 مقاالت کافی است. پس از کامل کردن جدول و نشان دادنabstract قسمت آخر اطالعات تخصصی را ننویسيد. در این حالت فقط 3 تا بود٬ ابتدا 30اگر تعداد مقاالت شما باالی 

 مقاله را انتخاب کنيد.30به استاد٬ 
مراحل دستهبندی به صورت زیر است:

 همه مقاالت را به صورت مروری بخوانيد.abstractابتدا 



سپس دوباره با خواندن مقاله اول یک دستهبندی اوليه میکنيد.
با خواندن دومين مقاله دستهبندی را کاملتر کنيد.

 مقاله دستهبندی کامال شکل میگيرد و کمتر تغيير میکند.15 تا 10بعد از 
مزایای دستهبندی:

مرور کارهای دیگران که یکی از تفاوتهای کنفرانس و ژورنال بود بهتر انجام میشود.
 استفاده کنيد.review paperمیتوانيد برای نوشتن 

سرعت دسترسی به مقاالت برای نوشتن بخشهای مختلف مقاله باال میرود.
انتخاب مقاله يا مقاالت اصلي:

جدول مقاالت را به استاد نشان ميدهيد و از بين آنها يک يا چند مقاله انتخاب ميشود.
نوشتن پروپزال:

ابتدا مطالب زير را مطالعه کنيد:
 ببينيد.قسمت را از اين wordفيلمهای مربوط به 

 ببينيد.اينجافيلم مربوط به نوشتن پاراگراف را در 
 کليک کنيد.اينجابراي دريافت فرم پروپوزال دانشجويان دانشگاه تفرش و فيلم آموزشي چگونگي پر کردن آن 

 کليک کنيد.اينجابراي دريافت فرم پروپوزال دانشجويان آزاد اسالمي و فيلم آموزشي چگونگي پر کردن آن 
شبيهسازي مقاله و تحليل خروجيها:

 ببينيد. به روشهای دیباگينگ و تحليل خروجی مسلط شوید.قسمت را در این Simulationابتدا فيلمهای مربوط به درس 
 دانلود کنيد.اينجافيلمهای آموزشی دیگر نرمافزارها را میتوانيد از 

حد المکان از اعداد و شبکههاي واقعي استفاده شود.
نوشتن سمينار:

ابتدا مطالب زير را مطالعه کنيد:
 ببينيد.قسمت را از اين wordديدن فيلمهاي مربوط به 

 ببينيد.اينجافيلم مربوط به نوشتن پاراگراف را در 
 ببينيد.اينجابخش هاي مختلف مقاله را ميتوانيد از 

 کليک کنيد.اينجافيلم بخشهاي مختلف مقاله: 
 کليک کنيد.اينجابرای دیدن فيلم مربوط به نوشتن سمينار 

ر است مراجعه فرمائيد.ارائه سمينار مانند ارائه پاياننامه است. لطفا به بخش تهيه فايل ارائه که جند سطر پائينت
 شما است. نمره مربوط به استاد سمينار شما است. استاد سمينار شما صرفا تحویل گيرنده نوشته و ارائه4 نمره سمينار مربوط به استاد راهنمای شما و 16

دادن ايده نو:
ه نو بدهد.ميتوانيد براي دادن ايده نو اطالعات شبيهسازي و مقاالت را براي استاد بياوريد تا استاد ايد

شبيهسازي و تحليل نتايج:
 ببينيد. به روشهای دیباگينگ و تحليل خروجی مسلط شوید.قسمت را در این Simulationابتدا فيلمهای مربوط به درس 

 دانلود کنيد.اينجافيلمهای آموزشی دیگر نرمافزارها را میتوانيد از 
حد المکان از اعداد و شبکههاي واقعي استفاده شود.

نوشتن مقاله:
ابتدا مطالب زير را مطالعه کنيد:
 ببينيد.قسمت را از اين wordديدن فيلمهاي مربوط به 
 ببينيد.قسمت را از اين EndNoteديدن فيلم هاي مربوط به 

 ببينيد.اينجافيلم مربوط به نوشتن پاراگراف را در 
 ببينيد.اينجابخش هاي مختلف مقاله را مي توانيد از 

 کليک کنيد.اينجافيلم بخشهاي مختلف مقاله: 
ضافه کردن اسم هيج شخصي را به مقاله ندارد.فقط نام دانشجو٬ استاد راهنما و در بعضی موارد استاد مشاور در مقاله ميآيد و دانشجو حق ا

قع ابتدا اولين مقاله را بدهيد و در ادامه مقالههاي بعدي را با شبيهسازيهاياگر به يك ايده رسيديد سريع مقاله كنيد حتي شده با شبيهسازيهاي بسيار سريع و سطحي٬ در وا
اشيد که هر چقدر شبيهسازيهاي دقيقي انجام دهيد٬ بعد از چند ماه متوجهبسيار قويتر. چون اصل موضوع مهم است نه اينكه جواب كامل بدست آوريد. ضمنا در نظر داشته ب

ميشويد که تعداد زيادي اشکال در آن وجود دارد. پس وسواس در شبيهسازي را کنار بگذاريد.
چک کردن مطالب فنی با الگوریتم زیر انجام میشود:

ابتدا تمامی بخشهای مقاله به همراه نکات گفته شده در هر بخش چک شود.
نوآوری مقاله باید در چند بخش به طور کامل آمده باشد. این چند بخش به این ترتيب هستند:

در قسمت ميانی چکيده: با جمالتی کامال مشخص که روش جدید شما را کامال مشخص میکند.
در قسمت آخر مقدمه: روش نو با چگونگی حل مشکالت توضيح داده میشود.

در بخش توضيح نوآوری که با فرمولهای ریاضی اثبات میشود.
در قسمت شبيه سازی: که ادعاهای گفته شده اثبات میشود.

در قسمت نتيجهگيری: که مانند خالصه گفته میشود.
را بررسی کرده و ثابت میکنيد که تاثير ندارد.اگر نکات مورد استفاده دارای جنبههای متعدد بود و تعدادی از آن جنبهها تاثير نداشت آنها 

اگر از موضوعی در مقاله استفاده کردهاید توضيح و جزیيات آن در مقاله بياید.
 رفرنس در يك نقطه بدرد نميخورد.2] درست نيست. بيشتر از 7-3رفرنسهاي بصورت [

اگر فرمولی یا مطلبی در مقاله شما وجود دارد که رفرنس ندارد یعنی نوآوری شماست.
هيچ جدول و شکلی از مقاله شما نباید در مقاله دیگری آمده باشد.

فرمولهای مقاله باید دارای نکات زیر باشد:
نيد.سعی کنيد در هر معادله یک مفهوم را برسانيد. از قراردادن دو مساوی در یک رابطه جلوگيری ک

مفهوم معادله باید قبل از آوردن معادله گفته شود و بعد از آن معادله آورده شود.
پارامترهای معادله باید قبل یا بعد از رابطه تعریف گردد.

ثابتهای معادله به صورت متغير نشان داده شود و در توضيحات مقدار داده شود.
مقادیر بینهایت و ... در ریاضی انتزاعی است و استفاده از آنها بهمعادالتی که نوشته میشوند مفهوم ریاضی انتزاعی نداشته باشند و مفهوم فيزیکی داشته باشند. 

عنوان رابطه فيزیکی درست نيست.
تن تنها کلمه مخفف استفاده شود.در استفاده از مخففها دقت شود که در اولين استفاده باید اصل مخفف گفته شود و سپس در کل م

مشخصات ظاهري مقاله بايد حاوي نکات زير باشد:
مشخصات ظاهری در مورد فونت ها:

فونتها و شماره صفحات مطابق دستورالعمل ژورنال مربوطه باشد.
شماره فرمول٬ جدول٬ شكل بايد اتوماتيك باشد و در متن از شمارههاي اتوماتيك استفاده شود.

 باشد.EndNoteمراجع با نرم افزار 
اينتر اضافه نباشد.

 باشد.Normalبيس كليه استايلها 
ند.نقطه و ويرگول و درصد (%) و ... به كلمه ماقبل خود ميچسبند و از كلمه بعد يك فاصله ميگير

كليه روابط با فرمولنويسي نوشته شود و در متن فرمول به صورت متن انگليسي نوشته شود.
فاصله بين خطوط در كل متن با هم برابر باشد.

نکات مربوط به جداول و اشکال:
فرمت نوشتههاي پائين شكلها و باالي جداول چك ميشود.

به كيفيت شكلها و جداول و فرمولها توجه ميشود.
شكلها بايد خوانا٬ به زبان انگليسي٬ داراي توضيح محورهاي عمودي و افقي باشد.

جداول بايد خوانا و با سطر اول توضيحدار باشد.
جداول انگليسی باید چپ به راست باشد.

برای جداولی که در یک پاراگراف رفرنس داده شدهاند٬ خود جدول بعد از این پاراگراف میآید.
 بايد به نکات زير توجه کنيد:Reviseدر جواب دادن به 



به تمامي سوالهاي داور مربوطه بايد در متن مقاله توضيح داده شود.
جواب مبني بر اينكه وقت نداريم يا واضح است يا توجيه٬ اصال قابل قبول نيست.

و نظر نهائي بدهد.در جواب داور بايد تمامي تصحيحات دقيقا آدرسدهي شود تا داور بتواند آنها را پيگيري كرده 
نوشتن تز:

بر نکات فوق به نکات زیر نيز توجه کنيد:تمامی موارد برای نوشتن تز همان مراحل طی شده در نوشتن مقاله میباشد. در این مرحله عالوه 
 دانلود کنيد.اينجاهای یک پایاننامه را میتوانيد از styleنمونه 

 دانلود کنيد.اينجایک نمونه پایاننامه را میتوانيد از 
 در مدت زمان کمي تز خود را بنويسيد. معموال دانشجويان در نظر ميگيرندخواهشا توجه شود که فرهنگ نوشتن تز را داشته باشيد. اين بدان مفهوم است که شما نميتوانيد

روع به گفتن جمالتي مانند اينکه من بايد زود دفاع کنم و يا اين اصول هفتهاي تز را مينويسند و وقتي تزي به من ميدهند که اصال از نکات گفته شده تبعيت نميکند ش2که 
 ماه بعدش دفاع است. براي اينکه هفتهاي2 ماه را براي نوشتن تز در نظر بگيريد.تز نوشته شده 3مهم نيست و ... ميکنند. بجاي اين صحبتها بهتر است چيزي در حدود 

يکبار جلسه داريم و من در جلسه بايد بخوانم.
 استفاده نکنيد و از روش شمارهگذاری جداول و شکلها استفاده شود.EndNoteبرای رفرنس دادن از 

تهيه فايل ارائه:
ابتدا مطالب زير را مطالعه کنيد:

 کنيد.دانلوديک نمونه پاورپويت را ميتوانيد از 
 ببينيد.قسمتفيلم مربوط به ارايه را ميتوانيد در اين 

 استفاده کنيد.prezi.comميتوانيد از سايت 
 باقيمانده٬ تعداد كل اساليدها٬ شماره اساليد جاري٬ نام و نام دقيقه باشد. بنابراين٬ در قسمت پائين هر صفحه پاورپوينت اطالعات زير نوشته شود: مدت زمان20مدت زمان ارائه بايد 

 نمره کم میشود.0.2 دقيقه بيشتر باشد 20خانوادگي٬ نام دانشگاه. هر یک دقيقه که از 
استفاده حداكثر شود. اساليد باشد. پاورپوينت نبايد داراي تعداد صفحات باال و خالي باشد. بايد از فضاي هر صفحه 20پاورپوينت در حدود 

PowerPoint تا كليك كنيد. قبل ارائه كلي تمرين كنيد. در اينصورت وقت هم كم نميآوريد. به 1000 بايد به صورت اتوماتيك برود٬ نه اينكه powerpointنمونه كه در باال گذاشته شده 
دتان تسلط کامل ندارید اتوماتيک نکنيد و فقط با کليک هر تصویر برود.است نگاه كنيد كه چطور اساليدها به طور اتوماتيك ميروند. دقت کنيد که اگر به پاورپوینت خو

 براي اين منظور٬ از مربعها يا دايرههاي قرمزي كه به صورت شما بايد به گونهاي باشد كه حتياالمكان به ماژيك و وايتبرد و اشاره دست نياز پيدا نكنيد.PowerPointفايل ارائه 
انيميشن در صفحه حركت ميكنند انجام دهيد.

ست استفاده كرد. از فلوچارتهائي كه قسمتهاي مختلف آن بزرگ ميشود و روي آن توضيحات ميآيد ميتوان براي فهرPowerPointدر فايل 
 ثانيه در10 ثانيه در مورد هر تاپيك نوشته شده صحبت نكنيد. ضمنا مجاز نيستيد بيشتر از 10سرفصلها به صورت تيتر باشد و ارائهدهنده در مورد آن صحبت كند. دقت كنيد بيش از 

مورد مطلبي صحبت كنيد كه تاپيك آن در پاورپوينت نوشته نشده است.
 خوانا باشد.PowerPointجمالت و فلوچارتهاي نوشته شده در 

 سپس يك سطر و يا يك نقطه از آن را توضيح دهيد. بعد از آن يك مفهوم كلي از نموداربراي توضيح هر جدول و يا نموداري٬ ابتدا عنوان سطرها و ستونها با محورها را توضيح داده و
بگوئيد و بعد از آن نقطه يا سطر موردنظر را توضيح دهيد.

از رنگهاي مناسب به شدت استفاده کنيد. رنگهاي جيغ يا صفحات کامال سفيد مناسب نيستند.
فرمول زياد نيايد. اگر هم ميآيد بايد جمالتي براي مفهوم كلي آن گفته شود.

در موقع ارائه به نكات زير دقت شود:
طرز قرار گرفتن دانشجو به گونهاي باشد كه چشم در چشم حضار و داوران باشد..

ه داراي شور و هيجان باشد. صحبت با يك تن ثابت و صداي آرام و يكنواخت اصال موردتن صداي ارائه بايد بگونهاي باشد كه اساتيد به خوبي صدا را بشنوند. در عين حال بايد ارائ
قبول نيست.

ارائه بايد به گونهاي باشد كه داور احساس نكند كه شما عجله داريد. تند تند صحبت نكنيد.
ارائه روخواني نيست. نوشتن تيترها و توضيح كوچك در مورد آنها است.

در موقع ارائه٬ دست در جيب و يا دست به كمر نايستيد. همچنين نبايد در طول ارائه بنشينيد.
در موقع ارائه زياد راه نرويد. همچنين در يك نقطه ثابت ماندن بدون هيچ حركتي درست نيست.

جمالت بايد رسمي باشند. البته مصنوعي نباشند.
در موقع ارائه وارد ريز اطالعات نگرديد و فقط كلياتي كه ديد بدهد.

هميشه حق با داور پروژه است نه شما.
 آن نيز در كامپيوتر آماده باشد.PDFيك نسخه از پاياننامه حتما همراهتان باشد و فايل 

بط دارد.به سواالت بصورت كامل گوش دهيد و سپس پاسخ دهيد. مقدار زيادي از نمره شما به جواب سؤاالت ر
يدا كنيد. در صورتيكه اصال جوابي نداريد اعالم كنيد كه جواب را نميدانم.در مواردي كه جواب را نميدانيد با درخواست توضيح بيشتر از داور ٬ جوابي براي سؤال داور پ

 كنيد.فايلهاي شبيهسازي پروژه همراهتان باشد تا اگر الزم شد ارائه دهيد و يا حالت خاصي شبيهسازي
تحويل مدارک:

پس از دفاع موارد زير به اينجانب تحويل ميگردد و پس از آن نامه تسويه امضا ميشود:
 شامل صفحه اول پروپوزال و صورتجلسه دفاع (صورتجلسه دفاع پس از امضاي تسويه ايميل گردد).pdfيك فايل 
.attach شامل پروپوزال و پروژه بدون هيچگونه فایل pdfیک فایل 
 و با پسوندZip پروژه٬ فايل ارائه و برنامهها (به همراه فيلم كار با نرمافزار به صورت Word پروپوزال٬ Word پروژه است كه فايلهاي pdf پروپوزال و pdf که شامل pdfيك فايل 

zip1 در صفحه اول (insert.شده باشد 
ترتيب بخشها و فصلهاي پاياننامه:

نکات اوليه:
 سانتيمتر و21 است و منظور از ستون در مقاله٬ صفحه 14 سانتيمتري و تك ستونه و با فونت 21هر پاياننامه بايد داراي قسمتهاي زير باشد. ضمنا منظور از صفحه در پروژه٬ صفحه 

 صفحه1.5 ضرب شوند. يعني هر يك ستون انگليسي معادل 1.5 است. البته در ابتدا كه مقاله به صورت فارسي و تك ستونه نوشته ميشود٬ اين اعداد در 11 ستونه و فونت 2
فارسي است.

 انتقال یابد.در پاياننامه٬ اگر مطالب هر بخش بيشتر از مقداری شد که من گفتهام باید آن مطالب به پيوست
رفرنس دادن:

 آن و این یعنی لطف به نویسنده مقاله.citationرفرنس دادن به مقاالت دیگران یعنی باال بردن 
مزیت دیگر رفرنس دادن یعنی نپرسيد که چرا و به مقاله رفرنس داده شده مراجعه کنيد.

ادبيات آکادميک:
ادبيات آکادميک بسيار مؤدبانه و محتاطانه است:

جمالت زیر غلط و غير قابل بخشش هستند:
یفهمم.در مقاله آقای ... یک اشتباه بزرگ وجود دارد. بهتر است بگوئيد نکتهای وجود دارد که من نم

مقاله آقای ... کال غلط است. بهتر است بگوئيد که دیگران روش بهتری ارائه دادهاند.
وشهای قبلی است.روش من تمامی مشکالت قبلی را حل کرده است. بهتر است بگوئيد روش من از بعضی جهات بهتر از ر

توجه داشته معموال دانشجویان دو اشکال دارند:
مطالبی که باید زیاد بنویسند کم مینویسند و بالعکس.

در آخر تعداد زیادی شکل و جدول و نمودار میآورند که حجم را بيخود زیاد میکند.
 اساليد)0.2 ستون٬ ارائه: 0.05 صفحه٬ مقاله: 0.1(پروژه: ): titleعنوان (

به نكات زير توجه شود:
مطلبی که در عنوان میآید باید دقيقا با کار شما و مراحل آن مطابقت داشته باشد.

 اساليد)0.2 ستون٬ ارائه: 0.05 صفحه٬ مقاله: 0.1(پروژه: ): authorنویسندگان (
به نكات زير توجه شود:

اسامی افرادیکه مستقيما در مقاله کمک کردهاند به ترتيب بياید.
کتری کسی که اسمش اول است مهم است.برای دانشجوی کارشناسی٬ بودن اسم در مقاله کافی است٬ ولی برای دانشجوی کارشناسی ارشد و د
متياز به استاد٬ نام دانشجو را حذف میکند و اگر استاد نفر اول باشدبرای اساتيد٬ استادی که اسمش بعد از اسم دانشجو است مهم است. حتی وزارت علوم برای دادن ا

امتياز باال را به استاد میدهد.
برای دانشجویان و اساتيد دانشگاه آزاد:

یعد اسم استاد راهنما و بعد نمره باقی مربوط به مقاله است. برای اینکه نمره مقاله گرفته شود باید اسم دانشجو اول و 2 حساب میشود و 18نمره پروژه ارشد از 
نمره داده میشود پولی در عوض آن داده نمیشود. دقت شود که ناماستاد مشاور باشد. در هر حالت دیگر نمره مقاله داده نمیشود. ضمنا مقالهای که برای گرفتن 

دانشگاه آزاد به فرمت خاصی باید در مقاله بياید وگرنه نمره داده نمیشود.



 مقاله به نام دانشگاه آزاد باشد.affiliation(عهدهدار مکاتبات) میدهد و باقی یکسان هستند. البته باید corresponding authorپول بيشتر به 
برای اینکه پول کنفرانس را به استاد بدهند باید نام استاد اول باشد.
چرا بعضی اساتيد به دانشجویان میگویند که اسم مرا در مقالهایت نزن:

استاد از کار دانشجو راضی نيست و نمیخواهد اسمش روی مقالهای که کيفيت پائين دارد بياید.
 دانشگاه آزاد داشته باشد.affiliationی باشد که استاد نمیخواهد اسمش را با اسم دانشگاه آزاد بياورد و یا نمیخواهد اسمش کنار اسم دانشجوئ

 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0.2 صفحه٬ مقاله: 1(پروژه: ): acknowledgementسپاسگذاري (
اين بخش شامل موارد زیر است:

 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0.2 صفحه٬ مقاله: 1(پروژه: ه دانشجو نوشته ميشود: در اين صفحه معموال از اساتيد راهنما٬ مشاور و داور و همكاران پروژه تقدير ميشودو با سليق
به نكات زير توجه شود:

اين صفحه اختياري است.
سپاسگذاري در ارائه در آخرين اساليد قرار داده ميشود.

سپاسگذاري در مقاله نيز در آخر و قبل از مراجع ميآيد.
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0.5 صفحه٬ مقاله: 1(پروژه: ): Abstractچكيده(

اين بخش داراي قسمتهای زیر است:
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0.05 صفحه٬ مقاله: 0.1(پروژه: کليت موضوع: 

0.05 صفحه٬ مقاله: 0.1(پروژه: ر اين پايننامه يا مقاله ميشود باشد: توضيح در مورد زمينه تخصصي. اين توضيح بايد به گونهاي باشد كه شامل نكات تخصصي بحثي كه د
 اساليد)0ستون٬ ارائه: 

 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0.05 صفحه٬ مقاله: 0.1(پروژه: کارهائي که تا کنون انجام شده است: 
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0.2 صفحه٬ مقاله: 0.1(پروژه: کاري که در اين مقاله انجام شده است: 

 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0.2 صفحه٬ مقاله: 0.3(پروژه: روش انجام کار یا مراحل انجام کار: 
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0.05 صفحه٬ مقاله: 0.1(پروژه:  هاي انتخاب شده را ميگوئيم: case studyدر انتها تعداد شبيهسازيها و 

 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0.1 صفحه٬ مقاله: 0.2(پروژه: در انتها خالصهای از نتيجهگيری را میگوئيد: 
به نكات زير توجه شود:

معموال سه مورد اول در يک پاراگراف و سه مورد آخر در پاراگراف ديگر در نظر گرفته مي شود.
 مورد اول گفته نشود.3امروزه بيشتر ترجيح میدهند 

در پاياننامه نبايد با جمالتي مبهم در اين بخش بيايد. بلكه بايد شفاف و مشخصچكيده بايد به گونهاي باشد كه خواننده با خواندن آن موضوع را بفهمد. یعنی كار انجام شده 
گفته شود.

نيازي به ارائه مقدمات و همچنين جزئيات شبيه سازي و يا فرموالسيون مسئله نيست.
در اين قسمت نتايج گرفته شده بصورت كلي ارائه ميشود.

در اين قسمت مرجع داده نميشود.
چكيده بايد به گونهاي نوشته شود كه شامل تمامي كلمات كليدي باشد.

)0 كلمه٬ ارائه: 5 كلمه٬ مقاله: 5كلمات كليدي: (پروژه: 
اين بخش شامل موارد زیر است:

)0 كلمه٬ ارائه: 5 كلمه٬ مقاله: 5يك تعداد كلمه كه اكثر آنها بايد در چكيده باشد: (پروژه: 
به نكات زير توجه شود:

 فقط تخصص مربوطه است. در غير اينصورت به داوران غير تخصصي ميدهندبراي تعيين كلمات كليدي توجه شود كه كلماتي اننتخاب شود كه به رشتههاي ديگر ربطي ندارد و
كه معموال مقاله را رد ميكنند.

خاب کنيد.امروزه بعضی از ژورنالها کلمات کليدی از قبل مشخصی را دارند که شما باید از بين آنها انت
 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 4(پروژه: فهرست: 

اين بخش شامل موارد زير است:
 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 2(پروژه: فهرست مطالب: 
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 1(پروژه: فهرست شكلها: 
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 1(پروژه: فهرست جدولها: 
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 1(پروژه: فهرست فرمولها: 
به نكات زير توجه شود:

 يعني سرفصلهاي اصلي است.heading 1 را ميگوئيد. منظور از heading 1در ارائه٬ فقط 
 اساليد)9 ستون٬ ارائه: 1.5 صفحه٬ مقاله: 15(پروژه: ): Introductionفصل اول: مقدمه(

اين بخش شامل موارد زير است:
شريح سيستمهاي موجود توضيحات داده شود. كليه توضيحات پايهاي و تعاريف درتاريخچه: در مورد تاريخچه و اهميت تحقيق بر روي موضوع پروژه و تمامي تعاريف و پايهها و ت

 اساليد)2 ستون٬ ارائه: 0.5 صفحه٬ مقاله: 4(پروژه: اين بخش ميآيد: 
ون هيچ گونه فرمول يا شكلي فقط خواننده را با فضاي كار و مشكلشرح مشكل: در اين قسمت بصورت كلي مشكلي كه قرار است به آن پرداخته شود ميآيد. اين بخش بد
 صفحه4٬(پروژه: ند و شما هم قرار است این مبحث را کاملتر کنيد: آشنا ميكند. دقت شود در این قسمت مشکالتی گفته شود که دیگران در راستای حل آن مقاله دادها

 اساليد)2 ستون٬ ارائه: 0.5مقاله: 
) و كتابها و پايان نامههاي داخلي و خارجي و همچنين صنعت مرور شود. مهمترينElsevier و IEEEمرور كارهاي ديگران: كارهاي انجام شده در مقاالت (ترجيحا ژورنالهاي 

وديتهايي كه دارند و نكاتي كه در انها درنظر گرفته نشده و مبهم استمسئله در اين بخش اين است كه هر مقالهاي كه معرفي ميشود روش كار آن٬ مزایای آن و سپس محد
 دقيقی از مقاله را بنویسيد. البته اين نقد در راستائي بايد باشد كه روشبيان شود و بعبارتي نقد شوند. سعی کنيد که جمالت نویسنده را عينا ننویسيد و برداشت کامل و

ضيحي ميآيد. در آخر اين قسمت بايد يك جدول مشتمل بر كارهايشما اين مشكالت را حل ميكند. در اين قسمت توضيحات به صورت فرمولي نميآيد و فقط به صورت تو
 اساليد)3 ستون٬ ارائه: 1 صفحه٬ مقاله: 5(پروژه: انجام شده و مشكالت هر كدام بيايد: 

 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0.1 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: جمعبندی مشکالت کارهای دیگران: 
يا چند تا از مشكالتي كه در كارهاي قبلي گفته شد را برطرف ميكند تشريح شود وكار انجام شده در و نوآوري آن: در اين بخش كاري كه در اين پروژه انجام شده و احتماالً يك 

1 ستون٬ ارائه: 0.5 صفحه٬ مقاله: 1(پروژه: نتيجهگيری را هم میگوئيد: در آن دقيقاً گفته شود نواوري اين كار نسبت به كارهاي قبلي چه بوده است. ضمنا خالصهای از 
اساليد)

 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 1(پروژه: فصل بندي: در اين بخش فصلهاي مختلف پروژه و مطالبي كه در آنها ارائه شده معرفي ميشود: 
به نكات زير توجه شود:

دومين جائی که در مقاله کار خودتان را میگوئيد انتها مقدمه است.
املتر و دقيقتر انجام میگيرد.اولين تقاوت ژورنال و کنفرانس در قسمت مرور کارهای دیگران است. در ژورنال اینکار بسيار ک

 باعث ضعيف شدن مقاله شما میگردد.در قسمت مرور کارهای دیگران٬ تعداد کم مقاالت یا توضح کامل ندادن یا درست نقد نکردن مقاله
 اساليد)4 ستون٬ ارائه: 2 صفحه٬ مقاله: 20(پروژه: ): Model Formulation and Problem Statementفصل دوم: فرموالسيون و شرح دقيق مشكل(

اين بخش شامل موارد زير است:
همچنين در اين قسمت روشهاي قبلي كه در مروري بر كارهاي ديگران آمده بودشرح تجهيزات موردنياز د ر سيستم مورد مطالعه و كليه فرمولهاي پايهاي در اين قسمت ميآيد. 
 و روشها از ديد فرمولي بررسي ميگردد. ضمنا روشهاي هوش مصنوعي و ...توضيحات كاملتري ميآيد. اينكار به تفكيك مقاله صورت نميگيرد و به تفكيك روش انجام ميگيرد
ن خواننده براي درك مشكل موجود و فهميدن روش جديد است. دقت شود كهكه در پاياننامه استفاده شده است نيز در اين قسمت ميآيد. اين قسمت در واقع آماده كردن ذه

 اساليد)2 ستون٬ ارائه: 1 صفحه٬ مقاله: 15(پروژه: تعاريف اوليه در اين قسمت نميآيد: 
چه مشكلي دارد. ميتوانيد ار فرمول و شكل شبكه هم استفاده كنيد:شرح مشكل با فرمولها٬ شكل يا فلوچارت: در اين قسمت دقيقا توضيح ميدهيد كه كارهاي ديگران 

 اساليد)2 ستون٬ ارائه: 1 صفحه٬ مقاله: 5(پروژه: 
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: نتيجهگيري: 
 اساليد)4 ستون٬ ارائه: 2 صفحه٬ مقاله: 9(پروژه: ): New Methodفصل سوم: روش جديد(

اين بخش شامل موارد زير است:
 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: شرح مختصري از مشكل: 

 ستون1٬ صفحه٬ مقاله: 6(پروژه:  روند انجام كار وجود داشته باشد: فرموالسيون روش ارائه شده و شكل و دياگرامها جهت تفهيم روش حل. در اين قسمت يك فلوچارت از
 اساليد)3ارائه: 

 اساليد)3 ستون٬ ارائه: 1 صفحه٬ مقاله: 5(پروژه: شرح كامل چگونگي رفع محدوديتهاي و مشكالت قبلي: 
 اساليد)2 ستون٬ ارائه: 0.5 صفحه٬ مقاله: 3(پروژه: نحوه اجرائي شدن روش: 

 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: نتيجهگيري: 



به نكات زير توجه شود:
یک روش بسيار قویتر است.دومين جائی که کنفرانس و ژورنال با هم فرق دارند در این قسمت است که در ژرونال روش جدید 
 ریاضی قوی استفاده میشود.سومين جائی که کنفرانس و ژورنال با هم فرق دارند در این قسمت است که در ژرونال از روشهای

نکاتي که در چکيده به عنوان روش نو گفته شده در اينجا بايد عنوان شود.
بوط به فصل قبل است.در این بخش نباید فرمولهائی که در روشهای قدیم وجود داشتهاند را بازگو کرد. این موارد مر

 اساليد)4 ستون٬ ارائه: 2 صفحه٬ مقاله: 13(پروژه: ): simulation & Implementationفصل چهارم: پيادهسازي روش ارائه شده(
اين بخش شامل موارد زير است:

 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0.2 صفحه٬ مقاله: 3(پروژه: برنامههاي كامپيوتري و يا نرم افزارهاي مورد استفاده در اجراي روش: 
 اساليد)3 ستون٬ ارائه: 1 صفحه٬ مقاله: 10(پروژه: سيستم مورد شبيهسازي يا تست معرفي و پارامترهاي دقيق آن گفته و يا در پيوست آورده شود: 

ه بداند محقق دنبال چه موضوعي بوده استروند انجام شبيهسازي يا تست و هدف هر مرحله بيان شود تا اينكه قبل از ارائه نتايج خوانند
به نكات زير توجه شود:

تفاده میشود.چهارمين تفاوت کنفرانس و ژرونال این است که در ژرونال از اعداد واقعی و یا آزمایشگاهی اس
قابليت انعطاف و براي يك سيستم بزرگ. شبيهسازي كافي است. يكي براي نشان دادن درستي روش و مقايسه با روشهاي ديگر و دومي براي 2معموال 

 براي هر شبيهسازي پشت هم ميآيد.5 و 4معموال در مقاله فصل 
يد روشهاي جديد است.شبيهسازيها بايد بگونهاي باشند كه ادعاها و نوآوريها را اثبات كند. در واقع شبيهسازي تأئ

 اساليد)4 ستون٬ ارائه: 3 صفحه٬ مقاله: 15(پروژه: ): Results and Discussionفصل پنجم: نتايج و تحليل(
اين بخش شامل موارد زير است:

 اساليد)3 ستون٬ ارائه: 1 صفحه٬ مقاله: 5(پروژه: در هر شبيهسازي يا تست٬ نتايج به صورت شكلهاي واضح به همراه جدول ميآيد: 
 ستون2٬ صفحه٬ مقاله: 10(پروژه:  صرفه اقتصادي طرح ارائه شده بيان شود: تحليل خروجيها و مقايسه آن با كارهاي ديگران انجام گيرد. همچنين اجرايي بودن روش و ميزان

 اساليد)5ارائه: 
به نكات زير توجه شود:

پنجمين جائی است که ژورنال با کنفرانص فرق دارد. در ژورنال تحليلها کاملتر و قویتر است.
آوردن تعداد زيادي شكل بدون هيچ يا مقدار كم توضيح اصال فايدهاي ندارد.

. در واقع مقايسه بايد كمي باشد و نه كيفي.در اين بخش بايد جدولي مبني بر روشهاي مختلف به صورت درصد يا تعريف يك ايندكس انجام گيرد
 اساليد)2 ستون٬ ارائه: 0.5 صفحه٬ مقاله: 4(پروژه: ): Conclusionفصل ششم: نتيجهگيري و پيشنهاد(

اين بخش شامل موارد زير است:
 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0.05 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: خالصه از مقاله و نوآوری مقاله: 

 اساليد)0.5 ستون٬ ارائه: 0.1 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: خالصه یافتههای جدید که قبل از نتایج معلوم نبود: 
 اساليد)0.5 ستون٬ ارائه: 0.1 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: پيشنهادهائی که از نتایج این پروژه بدست آمده است: 

 اساليد)0.5 ستون٬ ارائه: 0.1 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: تأثير یافتهها در تحقيقات پيشرو: 
 صفحه٬ مقاله:0.5(پروژه:  شده و یا فرضيات خاص در نظر گرفته شده: محدودیتهای کار انجام شده از قبيل شرائط خاصی که در نظر گرفته شده یا شبکه خاصی که بررسی

 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0.05
 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0.05 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: پيشنهادهائي كه دیگران ميتوانند به عنوان مقاله یا تز مطرح كنند: 

 اساليد)1 ستون٬ ارائه: 0.05 صفحه٬ مقاله: 0.5(پروژه: نکات موردنياز برای عملياتی کردن طرح: 
به نكات زير توجه شود:

سومين جائی که روش جدید مقاله گفته میشود اول نتيجهگير است.
 خودتان معلوم نشده است. اين موضوع ميتواند در پيشنهاد به عنوان ادامه كاراگر نكتهاي براي خودتان مبهم بود٬ حتما عنوان كنيد كه اين موضوع مبهم است و يا تاكنون بر

مطرح شود.
واند پيشنهاد نيست.هر پيشنهاد بايد يك تز ارشد باشد. عنوان كردن كارهائي كه مدت زمان زيادي براي انجام نميخ

پيشنهاد كار بايد بر اساس ادامه كار شما باشد و نه مستقل از كار شما.
نيست. يك تست كوچك كرده و براي ادامه كار به عنوان پيشنهاد مطرح كنيم.اينكه هر كاري را بدون اينكه حتي يك تست كوچك كرده باشيم به عنوان پيشنهاد بياوريم درست 

 اساليد)2 ستون٬ ارائه: 1 صفحه٬ مقاله: 4(پروژه: ): Refrencesفصل هفتم: مراجع(
به نكات زير توجه شود:

عنوان٬ نام كتاب يا مجله٬ شماره٬ صفحات و تاريخ چاپ آورده شود.فهرست مراجع بايد مطابق دستورالعمل دانشگاه و با جزئيات كامل هر مرجع شامل نام نويسنده٬ 
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 1 صفحه٬ مقاله: 40(پروژه: ): Appendixفصل هشتم: پيوستها(

به نكات زير توجه شود:
بات آنها در كتب ديگر است در اين قسمت ميآيد.پيوستها با شماره بندي و با عنوان آورده شود. معموال كار با نرمافزارها و يا مباحثي كه اث

 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 2(پروژه: صفحه چكيده و عنوان انگليسي: 
 اساليد)0 ستون٬ ارائه: 0 صفحه٬ مقاله: 4(پروژه: صفحه اول مقاالت ارائه شده: 


