قابل تًجه داوشجًیان دکتر زماوی که در حال وًشته پريپًزال هستىد
لسيم جمعبىدی مطالب قبل از شريع به وگارش پريپًزال
ثب تَجِ ثِ ایي کِ پس اس هذتی رد ٍ ثذل ضذى ایویل ٍ گشارضبت پزاکٌذُ ،پیگیزی هطبلت را سخت هیکٌذ ،السم است داًطجَیبى
عشیش طجق راٌّوبییّبی ایي غفحِ قجل اس ایيکِ هسئلِ ضبى دقیق هطخع ضَد ٍ ثخَاٌّذ ثزًٍذ سزٍقت ًَضتي پزٍپَسال ،هطبلت
را جوع ثٌذی ًوبیٌذ ٍ یک گشارش سبختوٌذ ثٌَیسٌذ ،الجتِ ایي خَد ًَعی ًسخِ غفز پزٍپَسال است.
 فزؼ ثز ایي است کِ داًطجَ پس اس جلسبت هتعذد ٍ هذاکزات اٍلیِ ثب استبد یک سهیٌِ تحقیق را اًتخبة ًوَدُ است. فزؼ ثز ایي است کِ حبغل توبم هذاکزات قجلی ثیي داًطجَ استبد (چِ در قبلت گشارش ،ایویل ،یب غَرتجلسِ) جبیییبدداضت ضذُ ٍ در دستزس است.
 فزؼ ثز ایي است کِ داًطجَ خالغِای اس هطبلعبت خَد تبکٌَى (هثال هقبالت) را یبدداضت ًوَدُ است.اکٌَى ٍقت آى است کِ توبم هطبلت در قبلت یک گشارش اٍلیِ (گشارش فٌی یب تکٌیکبل ریپَرت) در آیذ کِ سزٍسبهبى گزفتِ ٍ ًیش
دارای سبختبر علوی ثبضذ ،یعٌی هَارد سیز در آى رعبیت ضذُ ثبضذ:
 غفحِ جلذ حبٍی ًبم داًطجَ ٍ ضوبرُ ًسخِ گشارش ٍ ًبم فبیل گشارش فْزست هطبلت ارجبع ثِ هزاجع ضکل ٍ جذٍلّبی دارای ضوبرُ ٍ عٌَاى هطبلت سبختبریبفتِ در قبلت فػل ،ثخص ٍ سیزثخص ثب ضوبرُ (حذاقل تب دٍ سطح ضکستي هفیذ است) فْزست هزاجع طجق فزهت استبًذاردّذف ایي است کِ استبد ٍقتی ایي گشارش را هیخَاًذ ،پبسخ ایي سَالْب را ثیبثذ .فزؼ کٌیذ کِ هَضَع هَرد ثحث ٍارسی تجذیل
هذل ثبضذ.
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اغَال ثحث ٍارسی تجذیل هذل یعٌی چِ؟ (هعزفی سهیٌِ ٍ هَضَع یب ّوبى ادثیبت تحقیق)
چِ کسبًی تبکٌَى در ایي خػَظ کبر کزدُ اًذ ٍ چِ کبری؟ هحػَل یب اثشارضبى چیست؟ (ًَعی پیطیٌِ تحقیق)
رٍی کذام یک اس سثبًْبی تجذیل ثیطتز ثحث ٍارسی اًجبم ضذُ است؟ ثخػَظ ای تی ال ٍ اپیسلَى هقبیسِ ضًَذ.
چِ رٍضْبی فزهبلسبسی ٍ استفبدُ اس اثشارّبی ٍارسی غَری استفبدُ ضذُ است؟
چِ چبلصّبیی در ایي خػَظ ٍجَد دارد؟
چِ هسبئلی در ایي سهیٌِ حل ًطذُ است یب ًیبس ثِ کبر ثیطتز دارد؟
آیب هیضَد یک ایذُ را کِ رٍی یک سثبى تجذیل اجزا ضذُ ثزداضت ٍ رٍی یک سثبى تجذیل دیگز ثکبر ثزد؟
یک جذٍل هقبیسِای تْیِ ضَد ٍ اس اثعبد هختلف کبرّبی قجلی ثب ّن هقبیسِ ضَد.

ثزای هطبّذُ ی ًوًَِ پزٍپَسال داًطجَیبى قجلی ثِ غفحِ گزٍُ یبَّ هزاجعِ کٌیذ:
/https://groups.yahoo.com/neo/groups/ZamaniStudents/files/SampleProposals
هَفق ثبضیذ

