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نتيجه  )1شكل ( .محل جستجو كليدواژه مورد نظر را وارد نماييددر  ieeexplore.ieee.orgبا مراجعه به سايت 

اي جديد را در صفحهكه شما ميتوانيد چكيده هر كدام از آنها  )2شكل ( جستجو تعداد زيادي مقاله خواهد بود

در صورتي كه مقاله مورد نظر مرتبط با كار شما بود و  )3شكل (. مشاهده كنيد عنوان مقالهبه كليك بر روي 

 Copyو انتخاب گزينه  PDFدر صفحه اصلي با كليك راست روي گزينه توانيد اله داشتيد ميتمايل به دانلود مق

Link Location  و در آدرس  )4شكل ( لينك مقاله موردنظر را كپي نمودهpaperdl.com  در محل مربوط به

  )5شكل ( .نماييد و مقاله موردنظر را دانلود كنيد pasteجستجو 

در ستون سمت چپ صفحه جستجو . ميتوانيد جستجو را محدودتر نماييد مرحله جستجوي مقاله در طول

ميتوانيد موارد حاصله از جستجو را بر اساس سال چاپ مقاله و از نظر مقاالت كنفرانسي يا ژورنالي محدود 

مقاالت جديدتر از نظر سال چاپ و نيز مقاالت ژورنال اهميت بيشتري نسبت به  )7شكل (و ) 6شكل ( .نماييد

  .ساير مقاالت دارند

در بخش مرور ادبيات پروپوزال بررسي نماييد و حاصل اين بررسي  2012تا  2000مقاله  20ايستي حداقل ب

  .ميتواند به شما در يافتن موضوعي مناسب كه تا بحال بررسي نشده و انجام نشده است ياري نمايد

گيري و نتيجه) Abstract(با مطالعه خالصه و ت نيز لزومي به مطالعه كل متن مقاله وجود ندارد در مطالعه مقاال

)Conclusion (در قسمت مقدمه . شودكلياتي از مقاله براي شما مشخص مي)Introduction ( يك مرور

شود كه اين مرور ادبيات نيز به شما ادبيات در مورد كارهاي پيشين انجام شده در مورد موضوع مقاله انجام مي

در پاراگراف آخر مقدمه با توجه به كارهاي . ضوع و آشنايي با كارهاي پيشين انجام شده كمك ميكنددر فهم مو

پس از مطالعه تمام مقاالت به روشي كه در . شودقبلي انجام شده، تحقيق موردنظر نويسنده در آن مقاله ارايه مي

شما جاي كار بيشتر به عنوان  باال ذكر شد، آشنايي كلي با موضوع حاصل شده و چند موضوع كه از نظر

مقاله  10الي  5حداقل در اين مرحله از مقاالت مطالعه شده . پروپوزال شما دارد در ذهن شما شكل ميگيرد

تري در آنها بايد انجام دهيد تا با روش دقيق انجام تحقيق در هر كدام مناسبتر را انتخاب نموده و مطالعه دقيق

موردنظر خود را بيشتر حالجي نماييد كه آيا امكان انجام موضوع موردنظر آشنايي بيشتري پيدا نماييد و موضوع 

استفاده قطعا . شما به يك موضوع مناسب براي پروپوزال خود خواهيد رسيد؟ با انجام اين روند وجود دارد يا خير

براي اينكه از راهنمايي استاد راهنما كمك . از راهنمايي استاد راهنما در اين فرايند به شما كمك خواهد كرد

بگيريد بايستي ابتدا موارد موردنظر خود و موضوعي كه در ذهنتان شكل گرفته را روي كاغذ بياوريد تا استاد نيز 

پروپوزال سمت به ميتوانيد و دريافت نظرات استاد الب به استاد با ارسال اين مط. در جريان هدف شما قرار بگيرد
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