راهنمای درس سمینار کارشناسی ارشد
درس سمینار در دوره کارشناسی ارشد فرصتی برای آشنایی با روش هدفمند و علمی تحقیق و ژقهوها اسق  .بق
دانشجویان توصی می شود ژیا از شروع تحقی و حتی قبل از انتخاب موضوع تحقی ال اققل ییقی از کتقاب هقای
معتبر در زمین روش تحقی را مطالع نمایند.
در ابتدای دوره ژس از آشنایی با اصول اولی تحقی  ،دانشجو بایستی با توج ب گقرایا تحیقیلی ،عالقق و توانقایی
های شخیی ،امیانات موجود و مشاوره استاد راهنما محور تحقیقاتی خود را انتخاب نمایقد .بتتقر اسق ایق محقور
تحقیقاتی در زمین تخییی استاد راهنما باشد تا مشاوره های مشخص وی بتواند در مراحل کار تسریع ایجاد نماید.
سپس دانشجو ب مطالع اولی منابع کتابخان ای و اینترنتی در ای زمین می ژردازد و در صورت رسقیدن بق نتقایج
اولی  ،با کمک استاد راهنما فرم ارائ موضوع سمینار را تیمیل می نماید .الزم ب ذکر اس مراحقل فقو بایسقتی بقا
دق و توج کامل انجام شود زیرا در صورت درس انتخاب شدن موضقوع ،ژقهوها هقای انجقام شقده بقرای درس
سمینار می تواند بستر مناسبی برای ژایان نام بوده و در مراحل بعدی از سردرگمی دانشجو بقرای انتخقاب و انجقام
ژایان نام جلوگیری خواهد کرد.
ژس از مشخص شدن موضوع تحقی  ،دانشجو شروع بع جمع آوری و مطالع دقی منابع علمی می نماید .توصی می
شود در ابتدای کار از مقاالت مروری در زمین موضوع تحقی استفاده گردیده و ژس از آشنایی اولیق بقا تاریخچق و
روند تحقی در موضوع انتخاب شده ب مطالع مقاالت جدید برای درک آخقری یافتق هقا ژرداختق گقردد .مققاالت
مروری مقاالتی اس ک معموال توسط اساتید متخیص در زمین های خاص تحقیقاتی در مجالت معتبقر بق چقا
میرسد .ییی از مشخی های اینگون مقاالت تعداد زیاد صفحات و منابعی اس ک در مقال ب آنتا ارجاع شده اس .
برای درک بتتر روش ها و نتایج تحقیقات مورد مطالع در مقاالت و کتب ،بتتر اس با فیا بقرداری ،چتقار بخقا
عمده هدف ،روش ،نتایج شاخص و نقد روش و نتایج برای هر یک از منابع مورد مطالع خالصق سقازی گقردد تقا در
مرحل نگارش سمینار -و حتی ژایان نام  -مورد استفاده قرار گیرد.
بست ب موضوع انتخابی ،میتوان ا ز منابع مختلف برای تحقی استفاده نمود .ب هر حال الزم اس بیاد داشت باشقید
ک ترتیب اعتبار مراجع ک در ارزشیابی تحقی شما بسیار موثر خواهد بود ،عبارتس از:
 -1کتابتای مرجع و مقاالت دارای رتب ISI
 -2مقاالت علمی ژهوهشی
 -3ژروسدینگ کنفرانس های بی المللی با ایندکس های معتبر
 -4ژایان نام های دکتری و ارشد
 -5سای های تخییی
با تیمیل فرایند تحقی در موضوع انتخابی ک با نظارت و تایید استاد راهنمقا بق انجقام مقی رسقد ،مرحلق نگقارش
سمینار آغاز می گردد .در ای مرحل ابتدا کتابچ تحقی توسط دانشجو آماده می گردد و ژس از تایید استاد راهنما،
محتویات کتابچ در قالب یک مقال مروری  8صفح ای برای بررسی توسط داوران خالص میگردد .در تتی هر یک
از ای دو بخا ،تنظیم حجم محتویات بشرح زیر خواهد بود:
 -1 5%چییده
 -2 10%مقدم و بیان موضوع  :شرح تاریخچ تحقی و افراد و گروه هایی ک در ایق خیقوص اققدام نمقوده انقد،
ضرورت انجام تحقیقات انجام شده و ضرورت تحقی بیشتر در ای موضوع
 -3 70%تحقیقات انجام شده با حداقل تشریح  10مورد .هرمورد بایستی بخشتای ذیل را دارا باشد:
 -1هدف تحقی
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 -2روش بیار گرفت شده
 -3نتایج شاخص
 -4بحث و نقد شما بر ای تحقی و بررسی نقاط قوت و ضعف روش بیار رفت
 -4 15%بحث ،بررسی و نتیج گیری کلی شامل:
-1
-2
-3
-4

شرح مختیر موضوع
بررسی وضعی کلی و فعلی موضوع تحقی
تشریح نیاز ب تحقی بیشتر با توج ب جزئیات تشریح شده
عناوی ژیشنتادی برای تحقیقات آتی با توج ب نیات بند 3

 -5مراجع :حداقل  15عنوان مراجع معتبر در خیوص موضوع ک حداقل  10مورد آن عمر بیا از  3سقال نداشقت
باشند. .الزم اس از فرم ییسان برای معرفی مراجع مطاب الگو استفاده شود.
الزم اس توج داشت باشید ک در نگارش هر یک از بخشتای  1تا  ، 4از درج مستقیم ترجم و یا محتویات کامقل
منابع خودداری نموده و صرفا برداش شخیی خود از موضوع را نگاشت و ب منبع ارجاع نمایید
اصولی که الزم است در نگارش پایان نامه رعایت گردد
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

-8

-9

مت کاتالوگ های شرک های تولیدی و بازرگانی و غیره و نیز درج نام ایق شقرک هقا در مقت ممنقوع
میباشد .در صورت نیاز  ،شرحی بر ای مطالب ب صورت ژیوس در انتتای ژایان نام ضمیم گردد.
رعای زبان واحد در نگارش الزامی اس  .در صورتی ک از زبان فارسی استفاده می شود ،الزم اس تمقامی
مت و زیر نویس شیلتا و  ...ب ای زبان باشد.
الیا اصل مقاالتی ک در نگارش مت از آنتا استفاده شده ممنوع اس  .در عقوض الزم اسق در نگقارش
مت ب ماخذ ارجاع داده شده و آدرس کامل مرجع در بخا مراجع ذکر گردد.
در مورد مطالبی ک ب هر نحو از مقاالت ،کتابتا و ...در نگارش مت استفاده شده اس الزم اس در همقان
ژاراگراف ب ماخذ ارجاع گردد.
برای کلی شیلتا( شامل نمودارها) زیرنویس و برای جداول باال نویس با شماره مجقزا اسقتفاده شقود .زیقر
نویس و باال نویس بایستی کامال روش بیان شود  ،بگون ای ک خواننده بدون نیقاز بق مراجعق بق مقت ،
محتوای شیل یا جدول را درک نماید .الزم اس در ژایان زیرنویس یا باال نویس در صقورتی کق شقیل یقا
جدول نتیج کار شخص نگارنده نیس ب ماخذ ارجاع گردد.
الزم اس اشیال و جداولی در مت آورده شود ک حداقل یک بار در مت ب آنتا ارجاع شقده باشقد .نحقوه
ارجاع ب شیلتا و جداول بایستی رعای گردد.
رعای ترتیب و شماره واحد برای مراجع مورد استفاده الزامی اس  .کلی ارجاعات ب یقک منبقع در مقت
ژایان نام با یک شماره صورت می گیرد .ای شماره بنا ب ترتیبی ک نخستی بار ب آن ارجاع شده اسق ،
خواهد بود.
نحوه شماره گذاری عناوی فیول و زیر بخا ها بایستی رعای گردد .در صورتی ک مطقالبی بق صقورت
غیر مستقیم و با حجم باال در بیان روش ضروری بنظر برسد ،الزم اسق ایق مطالقب بشقیل ژیوسق در
انتتای کتابچ ضمیم گردد .بعنوان مثال شرح قابلی ها و معرفی جعب ابزار های یک نقرم افقزار در ایق
قالب بیان می گردد.
کاربرد کلی افعال در بیان کارهای انجام شده ،شیوه های بیار گرفت شده و نتایج حاصل بایستی ب زمقان
گذشت بوده و از قالب بیان با فاعل مجتول استفاده شود.
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 -10در نگارش مت بایستی از یک فون یینواخ
بخشی از مت مجاز نمی باشد.
 -11از درج وازه های عامیان و غیر استاندارد در نگارش خودداری نمایید.

استفاده شود .استفاده از فون درش  ،ژررنگ کردن و ...

نمونه نحوه ارجاع به ماخذ
ارجاع در مت :
فیلتر توسع یافت "کالمان" در مدلسازی رفتار سینماتییی ربات های متحرک قبال مورد استفاده قرار گرفت
اس [.......]1
معرفی منب در بخا منابع:
[1] Andre M., Anderson A. , Ricardo S.,Pablo J., Adelardo A. D.," LOCALIZATION OF A
MOBILE ROBOT BASED IN ODOMETRYAND NATURAL LANDMARKS USING
EXTENDED KALMAN FILTER", University research: Federal University of Rio Grande do
Norte, Natal-RN, Brazil. 2007

نحوه معرفی مراجع ( با رعایت ترتیب)
شماره مرجع ،نام نویسندگان ،عنوان مقال یا کتاب ،عنوان مجل ای ک در آن چا شده (یا ناشری ک کتاب را چا
کرده ،یا کنفرانسی ک در آن ارائ شده و یا محلی ک تحقی در آن انجام شده)،دوره و شماره چقا ( ویقهه مققاالت

چا شده در مجالت)  ،سال چا  ،صفحاتی از مرجع ک مورد استفاده قرار گرفت اند.
مثال:
"[2] D. Halpern, R. Patterson, R. Mackie, W. Runck, and L. Eyler,
Muscular hypertonia: quantitative analysis", Journal of Arch. Physics
and Medical Rehabilitation, Vol. 60, No. 5, pp. 208–218, 1979.
تبیره :در مورد سای های اینترنتی ک بعنوان مرجع استفاده می شوند الزم اس بترتیب زیر معرفی گردند:
نام نویسنده ( در صورت وجود) ،عنوان اثر ،آدرس کامل سای ( و شماره  htmlدر صورت وجود)
نحوه ارجاع به شکل( یا جدول و)...
برای تحلیل سینماتییی ربات ،از یک مدل اولی استفاده شد[ (]1شیل .)2-1ای مدل .....

شیل .2-1شماتییی از مدل بیار گرفت شده در تحلیل سینماتییی توسط" آندر" و همیاران []1

توج  :فون مورد استفاده برای زیر نویس یا باال نویس بایستی ریز تر از فون مت باشد .توصی می شود از
فون  BNAZANIN 12برای نگارش مت و از فون  10آ برای زیر نویس استفاده می گردد.
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