قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشذ
نکات مهم در خصوص مقاالت استخراج شذه از پایان نامه های کارشناسی ارشذ

 دي ومشٌ اص بیصت ومرشٌ ایارین وی رٍ داوعرنًاین کارش ایسظىیشر اسظرذ برٍ کی رٍ
اختؽیغ داسد اٍ بی وظش ظًسای تحؽیالت تکمیل ًشصٍ بش اشری ورًو ي دس رٍ
نالت ي اىفشاوس َی اسصایب ي حیشبٍ ر ررشددد دس ؼرًست رذا اساقرٍ کی رٍ
اسصایب ایف ایاین وی ٍ داوعنً حرذاارش بصرییس خرً ي اص وظرش امر حرذاارش 81
اسصایب خًاَذ ظذد
ُ ت تخؽیػ ومشٌ بٍ کی رٍ اساقرٍ ررًاَ ارزاشض ي اساقرٍ کی رٍ ریه ظرذٌ دس
نمً ٍ کیالت نلرٍ اری َمریاط ارٍ اشری اشریتیذ ساَىمری عریيس ي داوعرنً
دس آن دسج ظررذٌ اشررت ضررشيسی اشررت ي داوعررنً ًظررا اشررت حررذاارش  3رریٌ
اررس اص دعرریو وصرربت بررٍ اساقررٍ آن ا.ررذاا ومیاررذد دس ریررش ااىؽررًست ظررًسای
تحؽیالت تکمیل ًشصرٍ لرضا برٍ دسج ومرشٌ وُریا برذين حرین ارشدن ومرشٌ
کی ٍ خًاَذ بًدد
 کی ررٍ َرری بیاررذ دس نلررٍ َرری وعررشایت اىفررشاوس َرریی لرر ي برریه ا مللرر
تخؽؽ ر ي بتبررش  8رریه ظررًوذ ي ًضررًو کی ررٍ بررٍ بررًس حررت برری ًضررًو
نلٍ ای اىفرشاوس َمخرًاو داظرتٍ بیظرذ ي اص ریه کی رٍ َریی لمر دس نلرٍ
َیا ارٍ دس ص یىرٍ رصرتشدٌ ي ریشتخؽؽر کی رٍ ر ازاشورذ ي اص ا تبریس اریع
بشخًسداس ویصتىذ ویض اشَیض ظًدد
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آخشاه شییٍَ وعشایت وی بتبش ي بل دس يبگیٌ«دعتش شییشتگزاسی ي بشوی ٍ ساضی ا ًس اژيَع
تحکیکیت ي عىیيسی» بٍ آدس  http://rppc.msrt.irىتعش ظذٌ اشتد زا اژيَعگشان تًاوىذ بی
شیات اص عُششت ااه وعشایت الش رشدوذد الصا بٍ راش اشت اىفشاوس َیی بتبش ویض بٍ اىفشاوس َیا
اٍ اک اص بشرضاس اىىذٌ َیی آن داوعگیَُیی دي ت تیبش يصاستیه داوعگیَُی ي ًشصیت آ ًصض ی
ي ای اونمه َیی لم بتبش بیظىذد
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