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نکات مهم

.این کارگاه به مقاله های علمی و دانشگاهی می پردازد•

هایکارمرجعراهنمااستادنظرموارد،ازخیلیدرونبودهثابتوکلیقاعده یمی شوندعنوانکهمواردیبرخی•
.بودخواهدشماآینده ی

17:30تا8:00ساعت1396آبان22دوشنبه•

سمیناردرسنمرهازنمره5•

(کارگاهانتهایدر)نظرهاوپیشنهاداتطرحوعنوان شدهمباحثاز(کوتاهپاسخباسوال های)ارزیابی•
:فایل ها•

http://www.roozbehrajabi.net/teaching/
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http://www.roozbehrajabi.net/teaching/


فهرست مطالب
Wordنرم افزار •

EndNoteارجاع دهی به مقاله ها و نرم افزار •

Latexنرم افزار •

PowerPointارائه ی پژوهش و نرم افزار •

Similarity Indexو Plagiarismادبی، سرقت •

نکات نگارش صحیح زبان فارسیبرخی ! غلط ننویسیم•
مجله ها و کنفرانس هاانواع مقاله ها، رتبه بندی •
معتبر ملی و بین المللیعضویت در انجمن های •
منابع جستجوی مقاله ها•
مقاله ها، نگارش مقالهخواندن •

Irandocو ثبت پایان نامه در پایگاه جستجو •  

نوشتن رزومه دانشگاهی و کاری•
مکاتبات دانشگاهی و نامه نگاری اداری•
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نرم افزارهای واژه پردازی

• WYSIWYG: What you see is what you get

• Microsoft WORD

• Code based

• LATEX
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Wordنرم افزار 

• Styles

• Captions

• References

• Table of Contents

دانشگاه هاتوضیح قالب پایان نامه •
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EndNoteنرم افزار 

ثبت مراجع به صورت دستی•

ثبت مراجع به صورت خودکار•

Wordفرمت مرجع دهی در متن مقاله در نرم افزار •
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LATEXنرم افزار 

:  نصب•
MikTEXنصب • 2.9

TexStudioمانند :محیط ویراستاری•

نمایش دمو در نرم افزار•
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انواع مقاله ها

:مقاله ها به شکل های زیر چاپ می شوند•
• Conference Paper  کنفرانس
• Short Paper  کوتاه
• Letter 

• Full Paper

• Review Paper مقاله ی مروری
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عضویت در انجمن های معتبر ملی و بین المللی
/IEEEhttp://www.ieee.orgانجمن مهندسین برق و الکترونیک •

/ACMhttp://www.acm.orgانجمن کامپیوتر •

/http://www.iaeee-iran.orgانجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران •

/http://www.ismvip.irانجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران •

/http://csi.org.irایران  انجمن کامپیوتر •

دالر13.5: دالر، نیم سال27:سالکل : IEEEعضویت •

:دانشگاه صنعتی قمIEEEشاخه دانشجویی •

• https://www.qut.ac.ir/fa/ieeesb

• Telegram Channel: @IEEEQUT

ترسی به بخشی از رزومه ی دانشگاهی و کاری، تخفیف شرکت در کنفرانس ها، گرنت سفر و شرکت در کنفرانس ها، دس: مزایا•
...، شرکت در مسابقه ها و IEEE، عضویت در جامعه های تخصصی IEEE، ایمیل IEEEبرخی مجالت  9

http://www.ieee.org/
http://www.acm.org/
http://www.iaeee-iran.org/
http://www.ismvip.ir/
http://csi.org.ir/
https://www.qut.ac.ir/fa/ieeesb


جستجوی پیشرفته در اینترنت

•Search Tools

اپراتورهای جستجوی گوگل•
•+

•-

•“

•*

•..

•site:

•related:

•OR

•info:

•cache:
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منابع جستجوی مقاله ها

:معروفترین منابع جستجوی مقاله•

• Google Scholar: https://scholar.google.com/schhp?hl=en

• IEEE Explore: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

• Elsevier: http://www.sciencedirect.com/science/search

• Springer: https://www.springer.com/?SGWID=0-102-13-0-0

• Taylor & Francis: http://www.tandfonline.com/

• …

:دانلود رایگان•

• https://sci-hub.cc/

• http://paper.paperdl.com/

• … 11

https://scholar.google.com/schhp?hl=en
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.sciencedirect.com/science/search
https://www.springer.com/?SGWID=0-102-13-0-0
http://www.tandfonline.com/
https://sci-hub.cc/
http://paper.paperdl.com/


روند ارسال و پذیرش مقاله ها

مراجعه به سایت مجله و کنفرانس•
(استاد راهنما)ارسال از طریق نوسینده مسئول مکاتبات •

• Editor in Chief

• Editor

• Reviewers

• Reject

• Reject and Resubmit

• Major Revision

• Minor Revision

• Accept
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پایان نامه هامنابع جستجوی 

(دسترسی با خرید اشتراک: )معروفترین منبع جستجوی پایان نامه•
• ProQuest: http://search.proquest.com/

:دسترسی رایگان•

•http://pqdtopen.proquest.com/search.html

:پایان نامه های فارسی•
مراجعه به سایت دانشگاه ها و جستجو در سامانه کتابخانه مرکزی•
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http://search.proquest.com/
http://pqdtopen.proquest.com/search.html


رتبه بندی مجله ها

Impact Factorضریب تأثیر •

•JCR: Journal Citation Report

دانلود از سایت کتابخانه دانشگاه تربیت مدرس•
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نحوه محاسبه:(IF)ضریب تأثیر 

:yدو ساله برای سال Impact Factorضریب تأثیر •

:Natureبرای مثال مجله ی •

طوربه2012و2013سال هایدرمجلهاینشده یمنتشرمقاله هایازیکهربهیعنی•
.استشدهدادهارجاع2014سالدربار41متوسط

.می شودمحاسبهگذشتهسالپنجبرایباالروابطمشابهسالهپنجتأثیرضریب•
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فهرست مجله های برق گرایش مخابرات: مثال

• IEEE Transactions on Signal Processing

• IEEE Transactions on Image Processing

• IEEE Transaction on Wireless Communications

• IEEE Communication Letters

• IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing

• IEEE Journal of Selected Topics in Geoscience and Remote Sensing

• IEEE Journal on Selected Areas in Communications

• IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters

• IEEE Signal Processing Letters

• IEEE Transactions on Communications

• …
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فهرست کنفرانس های مهم برق گرایش مخابرات: مثال

• IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)

• IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)

• IEEE GLOBECOM

• IEEE International Conference on Communications

• International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)

• …
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فرمت کتاب ها

•PDF

•DjVu

Open Source. برای خواندن هر دو فرمت قابل استفاده استSumatraنرم افزار •

/http://gen.lib.rus.ec: دانلود کتاب های التین•
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http://gen.lib.rus.ec/


PowerPointارائه ی پژوهش و نرم افزار 

.در ارائه هایتان بیشتر از بلوک دیاگرام، شکل و نمودارها استفاده کنید•
.متن های طوالنی در ارائه استفاده نمی شوند•
.تمرین زمان بندی ارائه بسیار مهم است•
•Effectها و رنگ بندی ها در جاهایی که الزم است استفاده شود و معنادار باشد .
.داشته باشداسالیدها شماره •

:قسمت های مختلف•
صفحه عنوان•
فهرست مطالب•
بیان مسأله•
مروری بر روش های پیشین•
روش پیشنهادی•
آزمایش ها و نتایج و مقایسه•
جمع بندی•
پرسش؟•
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ارائه ی پژوهش و 
PowerPointنرم افزار 

خاصفونت هایازکهصورتیدر•
ریدیگرایانه یدروکرده ایداستفاده

رافونت هاداشتخواهیدارائه
Embedکنید:
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برخی نکات نگارش صحیح زبان فارسی! غلط ننویسیم

:کیبورد استاندارد فارسی•
ی بدون دو نقطه•
گ به شکل صحیح•
...و در مواردی مانند می شود، کمینه سازیShift + Spaceنیم فاصله با •

مورد اول، مورد دوم و مورد سوم:  فهرستی از موارد•

1مورد اول، مورد یک یه جای مورد . اعداد داخل متن به فارسی و تا حد ممکن به حروف نوشته شوند•

بهتر است از افعال مجهول استفاده شد•
.می پردازیم... ما در این مقاله به •
.پرداخته شده است.... در این مقاله به •
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Similarity Indexو Plagiarismادبی، سرقت 

سرقت ادبی: استفاده از فقط یک مقاله یا ترجمه ی آن بدون مرجع دهی•

پژوهش: استفاده از چندین مقاله، مقایسه، ترکیب آنها، رفع ایرادهای روش های ارائه شده در آن ها•

:پایگاه های تعیین میزان هم پوشانی مقاله ها•

• http://smallseotools.com/plagiarism-checker

• http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker

• http://www.duplichecker.com

:خروجی مقایسه ی مقاله ها•
(Similarity Index)معیار ضریب شباهت •
مشخص کردن متن های دارای هم پوشانی•
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http://smallseotools.com/plagiarism-checker
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker
http://www.duplichecker.com/


نوشتن رزومه دانشگاهی

:کاربردها•
درخواست کار•
درخواست فرصت های مطالعاتی•
درخواست ادامه ی تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی•
درخواست همکاری در پروژه ها•
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نوشتن رزومه دانشگاهی

.معموال در رزومه های دانشگاهی عکس قرار داده نمی شود•

سابقه یی،شخصاطالعات)مانندمشترکیمطالببایدحتماولیداردبستگیشخصسلیقه یبهزیادیبخش•
الت،مجداورپژوهشی،عالیقبرنامه نویسی،وکامپیوتریمهارت هایافتخارات،شغلی،سابقه یتحصیلی،
(...ومرجع هاشده،ارائهدرس های

.سابقه ی تحصیلی بدون وقفه ذکر شود•
...(استاد راهنما، استاد درس، مدیر شرکت و )نام و اطالعات تماس سه شخص مرجع : مرجع ها•

.از نمونه رزومه توضیح داده می شود•
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مکاتبات دانشگاهی و نامه نگاری اداری

:داشتن ایمیل برای مکاتبات دانشگاهی•
.که ترجیحا ترکیبی از نام و نام خانوادگی باشدایمیل رسمی•
.ایمیل های غیر رسمی را استفاده نکنید•

.قرار دهیدعنوان مناسببرای ایمیل ها حتما •
:سوال کردن درباره ی مقاله ای که مطالعه می کنید•

.ابتدا تا جایی که می توانید خودتان با مطالعه و جستجو پاسخ را بیابید•
الب مطپرسش درباره ی . تنها در مورد سواالتی که پاسخی برای آن ها نیافته اید و ابهام دارند بپرسید•

.مناسبی در نویسندگان مقاله ایجاد نمی کندو درخواست ارسال کدهای مقاله، ذهنیت مقدماتی 
.را پیدا کنید و سوال خود را از آن ها مطرح کنیددانشجویان در بین نام های نویسندگان مقاله نام •
.کرده ایدمتن ایمیل به گونه ای باشد که نشان دهد مقاله ی مورد نظر را مطالعه و در آن زمینه کار •
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مکاتبات دانشگاهی و نامه نگاری اداری

.قبل از هر مکاتبه ای حتما با استاد راهنمای خود مشورت کنید•

Dear Dr. ….

…

Attached please find the paper ….

…

Sincerely yours

Kind regards,

…………
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شاد و تندرست باشید

http://www.roozbehrajabi.net/teaching/
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