
 نکات ضروری درس سمینار

درس سمینار است که باید به آن توجه کامل شود. در مواردی که در ادامه آورده شده است، نکات ضروری 

آوری اطالعات کامل پیرامون یک موضوع مشخص است. هرچه بیشتر اوقات هدف درس سمینار جمع

تر شده و زودتر به سرانجام نهایی نیز سادهنامه تر باشد، تعریف و انجام پایانشده کاملآوریاطالعات جمع

 مطلوب خواهد رسید.

 شود. مزیت ها یا مقاالت مروری توصیه میبرای شروع و کسب اطالعات ابتدایی، استفاده از کتاب

کتاب یا مقاالت مروری این است که معموالً تمام اطالعات الزم پیرامون موضوع مورد نظر را 

 IEEE Communications Surveys & Tutorialsای اخیر مجله هاند. در سالگردآوری کرده

 کند.مقاالت مروری بسیار خوبی در حوزه مخابرات چاپ می

 روز و جدید مطالب بهچنین جستجوی منابع جدیدتر، سپس با استفاده از کتاب و مقاله مروری و هم

نید. استفاده از کتاب و شروع کرا حول موضوع مورد نظر گردآوری کرده و مطالعه حول موضوع را 

مقاالت مروری این حسن را دارد که معموالً مقاالت اصلی در زمینه مورد نظر را نیز معرفی کرده 

 است. بنابراین پیداکردن آنها نیاز به جستجوی زیادی ندارد.

 سازی روابط ضرورتی ها و شبیهدر مطالعه مقاالت جهت تهیه گزارش سمینار، معموالً اثبات فرمول

 دارد. در عوض دانشجو باید برای هر مقاله موارد زیر را به دقت مشخص کند. ن

o  هدف اصلی مقاله و نحوه رسیدن به این هدف 

o های کلیدی و اصلی مقالهنکته 

o های دیگر این موضوعهای این مقاله به مقالهها و تفاوتشباهت 

o نقاط قوت و نقاط ضعف مقاله 

o شده در مقاله را تکمیل کند.تواند کار انجامو می رسدهایی که به ذهن خودتان میایده 

  در صورتی که کار درس سمینار به خوبی انجام شود، دانشجو باید بتواند در انتهای کار، عنوان

نامه چنین به اندازه یک صفحه شرح کار جهت انجام پایاننامه خود را مشخص کند. همپایان

 بنویسد. 

 در تهیه گزارش نت ضروری است. یمکتوب و پاورپو ، گزارشکتبی و شفاهی در انتها نیز جهت ارائه

جهت  توجه داشته باشید. جهت تهیه یک گزارش علمی مناسب به نکات ضروری نگارش ،تبیک

ارائه  چنین در تهیه پاورپوینت جهتموارد در سایت قرار داده شده است. همای از این خالصهاطالع، 

، شماره صفحه، جمالت کوتاه در هر اسالید و ... صفحات زمینه روشنشفاهی، به مواردی مانند، پس

 توجه داشته باشید.


