فایل  note05توصیههای مهم در انجام تحقیق ویرایش دوم -تابستان 1931

احمد اسدی

توصیههایمهمدرانجامتحقیق:

 .1هفتهای یک بار استاد راهنمای خود را مالقات کنید و گزارش پیشرفت ارائه کنید.
 .2در رابطه با پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشجو موظف است هر دو ماه یک گزارش پیشرفت کار که به تایید استاد راهنما،
استاد مشاور و رئیس گروه رسیده است را به دانشكده ارائه کند.
 .9وقت زیادی بر روی مطالعه سابقه تحقیق قرار دهید .این کار به شما کمک میکند تا راه خود را بهتر انتخاب کنید ،از
تجربه دیگران بهره ببرید و از دوباره کاری پرهیز کنید .برای این منظور در کتابها ،مقاالت چاپ شده در مجالت ،مقاالت
چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس ،گزارشهای تحقیق و  . . .جستجو کنید.
 .4تمام مطالبی را که تهیه میکنید شماره گذاری کنید تا بعدا در فهرست مطالب از آن کمک بگیرید .در هنگام تهیه
گزارش نهایی باید مرجع تمامی شكلها ،جدولها ،نمودارها و مطالب خاص را در همان محل ذکر کنید و در فهرست
مطالبی که در انتهای گزارش آوردهاید منابع را با فرمت مصوب دانشگاه لیست کنید .مقاالت تهیه شده را به استاد
راهنمای خود ارائه دهید و نظر ایشان را در بهبود روند مطالعه تاریخچه جویا شوید.
 .5در اولین زمان ممكن فصلبندی پروژه خود را به استاد راهنما پیشنهاد و پس از انجام اصالحات مكتوب کنید .این کار به
انجام تحقیق شما نظم و انظباط میدهد.
 .6برای اثبات صحت آنچه در تحقیق خود به آن میرسید فكری بكنید .چرا که باید نتایج تحقیق خود را با دادههای واقعی
و یا یک مدل بجز مدل خود مقایسه کنید.
 .7چند کتاب در مورد شیوه نگارش و ادبیات گزارش نویسی مطالعه کنید .رعایت موارد دستوری نگارش پایان نامه را دست
کم نگیرید .در این وب سایت مطالبی در این زمینه آمده است .حتماً آنها را مطالعه کنید.
 .8در طول مدت تحقیق در سمینار سایر دانشجویان شرکت کنید و از پرسشهای مطرح شده برای بهبود کار خود استفاده
کنید« .این نكته در ویرایش دوم اضافه شده است»

