درس روش تحقیق و سمینار
استاد درس :دکتر بهمن زمانی
سذکز هْن< لجل اس ّز چیش ،هزالت ثبؽیذ در ایي درط ٍ در اًجبم سکبلیف هزسکت دعشجزد فکزی ًؾَیذ! ثِػجبرر دیگز اس کذی هطبلت اس ایٌشزًز یب
هٌبثغ دیگز اکیذاً دزّیش کٌیذ!


ارسؽیبثی ایي درط فزفب ثز اعبط سکبلیف اعز ،ثِطَر خبؿ< رػبیز هْلز در ارائِ سکلیف ،کیفیز ارائِ ؽفبّی ٍ ًیش گشارػّبی هکشَة.



در چٌذ جلغِ اٍل اعشبد هطبلت سئَری هزسجط را ارئِ هیدّذ ،عذظ ارائِ داًؾجَیبى ؽزٍع هیؽَد.



سکبلیف ثِ فَرر اًفزادی اًجبم هیؽَد ٍ ؽبهل گشارػ کشجی ٍ ارائِ ؽفبّی در کالط هیؽَد.

سکلیف اٍل< رػبیز آییي ًگبرػ فبرعی در گشارػّب
ّ oز داًؾجَ یک هشي یک ففحِای را ثب ًزمافشار «ٍرد» سبیخ ًوَدُ ٍ فبیل را در کالط ًوبیؼ هیدّذ.
 oهشي ثبیذ ثب فًَز ثیًبسًیي اًذاسُ  ٍ 35فبفلِ خطَط  3.7سبیخ ؽذُ ثبؽذ.
 oدر ایي هشي ،ؽوب ثِ هؼزفی کلی سهیٌِای کِ هبیلیذ در دٍرُ کبرؽٌبعی ارؽذ در آى سحمیك کٌیذ هیدزداسیذ .در فَرر سوبیل
هیسَاًیذ همذاری راجغ ثِ خَدسبى ٍ عبثمِ سحقیلی ٍ کبریسبى فحجز کٌیذ ٍ ایيکِ چزا هیخَاّیذ اداهِ سحقیل دّیذ .دلز
کٌیذ کِ هحشَای هشي خیلی هْن ًیغز ،ثیؾشز ّذف ایي اعز کِ هؾخـ ؽَد ؽوب سب چِ حذ افَل گفشِ ؽذُ در کالط را
رػبیز ًوَدُایذ (یبدآٍری< ) http://engold.ui.ac.ir/~zamani/AcademicWriting/index.htm
ً oحَُ ارائِ< یک فبیل رٍی فلؼً ٍ ،یش دزیٌز فبیل رٍی کبغذ A4
 oهَػذ ارائِ سکلیف< دٌجؾٌجِ  42هْز
سکلیف دٍم< اًجبم یک هطبلؼِ (سحمیك) ػلوی


ّز سحمیك حَل یک هَضَع ػلوی اًجبم هیؽَد .هَضَع سحمیك ًجبیذ خیلی کلی ثبؽذ ٍ ًجبیذ خیلی ریش کِ یک هغئلِ هؾخـ ثبؽذ.
هَضَع ثْشز اعز در راعشبی فیلذ سحمیمی ثبؽذ کِ داًؾجَ لزار اعز دبیبىًبهِاػ را اًجبم دّذ.ثزخی هَضَػبر (ثیؾشز در حَسُ ًزمافشار)
جبلت ػجبرسٌذ اس<
Intrusion Detection in networks

Security analysis of authentication algorithms

Verification of trust systems
Model-Based Testing

resource allocation in computational grids
Security in cloud computing
Live migration in cloud
Ubiquitous/pervasive Computing

Reverse-engineering of Software

Model-Driven Software Engineering
Software Measurement & Metrics
Software Process Improvement
Software Verification & Validation
Symbolic Execution of Software
Context-Aware Service composition
Context-Aware Service discovery

Ontology Matching & Alignment

link Prediction in social networks
Rumor analysis in social media
Opinion mining social media
Friend finding in social networks
Text summarization
Handwriting detection
Biometrics



هَضَػبر سزم لجل کِ ًویسَاًٌذ اًشخبة ؽًَذ در سیز آهذُ اعز<



اًشخبة هَضَع سحمیك ثبیذ حذاکثز سب جلغِ چْبرم کالط اًجبم ؽذُ ثبؽذ .ثذیي هٌظَر السم اعز داًؾجَیبى سبییذ اعشبد را رٍی هَضَع
اًشخبة ؽذُ دریبفز ًوبیٌذ.



ارئِ ؽفبّی<
 oارائِ ؽفبّی در کالط ٍ در هذر یک عبػز اًجبم هیؽَد.
 oسزسیت ٍ سهبى ارائِّب را اعشبد سؼییي هیکٌذ.
 oثزای ارائِّب سْیِ اعالیذّبی هٌبعت (ثِ فبرعی ٍ ثذٍى هشي سیبد) الشاهی اعز.
 oهطبلت ارائِ ؽفبّی ثز اعبط فْزعز هطبلت گشارػ کشجی اعز کِ در اداهِ آهذُ اعز.



گشارػ کشجی<
 oسحَیل گشارػ کشجی ّوشهبى ثب ارائِ ؽفبّی فَرر هیگیزد.
 oگشارػ کشجی ثبیذ چبح ٍ فٌزسًی ؽذُ سحَیل گزدد.
 oثزای سحمیكّ ،ز داًؾجَ یک هَضَع ػلوی را اًشخبة ٍ عذظ ثب اعشفبدُ اس هٌبثغ هؼشجز راجغ ثِ آى سحمیك هیکٌذ ٍ گشارؽی
کشجی ثز اعبط فْزعز هطبلت سیز سْیِ ًوَدُ ٍ ّویي هطبلت را در کالط ًیش رائِ هیًوبیذ.
 oعبخشبر ٍ فْزعز هطبلت گشارػ کشجی ثِؽکل سیز اعز.
 .3جلذ

 .4همذهِ
 .5هؼزفی هَضَع سحمیك
 .6هؼزفی افزاد هطزح در ایزاى ٍ جْبى در سهیٌِ هَضَع سحمیك
 .7هؼزفی کبرگبُّب )ّ ،(Workshopsوبیؼّب ) ،(Conferencesصٍرًبلّب ) ٍ ،(Journalsکشبةّبی هزسجط ثب هَضَع سحمیك
 .8هغبئل ثبس ) (Open Problemsدر سهیٌِ هَضَع سحمیك
 .9اًشخبة یک هغئلِ ٍ ارائِ یک دیؾٌْبد (ثِػٌَاى راُحل) ثزای آى )(Proposal
 .:جوغثٌذی
; .هزاجغ


ًکبسی کِ ثبیذ در ارائِ ؽفبّی ٍ گشارػ کشجی رػبیز ؽذُ ثبؽذ<
 .3اعشفبدُ اس هزاجغ هؼشجز ٍ جذیذ .ثزای یبفشي هزاجغ اثشذا ػجبرر هَرد ًظز را در  Google Scholarجغشجَ کٌیذ ٍ اس آى هیبى
هؼشجزّب را اًشخبة کٌیذ .سذکز< اعشفبدُ اس هٌبثغ فبرعی سَفیِ ًویؽَد ٍ ثخقَؿ اس کذی ثزداری اس هٌبثغ فبرعی اکیذاً
خَدداری کٌیذ!
 .4رػبیز افَل ٍ آییي ًگبرػ ،ثٍِیضُ طجك آًچِ در آدرط سیز گفشِ ؽذُ اعز<
http://engold.ui.ac.ir/~zamani/AcademicWriting/index.htm

 .5اعشفبدُ اس ًزمافشار  Endnoteجْز هذیزیز هزاجغ ٍ درج هزاجغ ثِفَرر خَدکبر در ٍرد
 .6اعشفبدُ اس اهکبًبر ٍرد هبًٌذ درج خَدکبر ؽوبرُ ؽکلّب ٍ جذٍلّب ٍ اعشخزاج خَدکبر فْزعز هطبلت ،فْزعز ؽکلّب ،فْزعز
جذٍلّب ٍ ،فْزعز هزاجغ


ثزخی اثشارّبی هؾَْر در سْیِ هشَى ػلوی در سیز ًبمثزدُ ؽذُاعز کِ سَفیِ هیؽَد داًؾجَیبى ثب آىّب آؽٌب ؽًَذ<
ٍ یزاعشبرّب ٍ ٍاصُدزداسّب )(Word Processor


هبًٌذ ٍ ،LatexیزاعشیبرWord ،

 اثشارّبی کؾف دعشجزد فکزی )(Plagiarism Detection Tools


هبًٌذ DubiChecker, PlagScan, PlagiarismCheck

 هؾبثِ ًزمافشارّبی فَق ثزای هشَى فبرعی ّن عبخشِ ؽذُ اعز کِ ثب ػٌَاى «ًزمافشارّبی هؾبثْزیبة» ؽٌبخشِ هیؽًَذ ،هبًٌذ
«عبهبًِ هؾبثْزیبة هشَى عوینًَر»
ً زمافشارّبی هذیزیز هزاجغ )(Reference Management Tools


هبًٌذ EndNote, Mendely
هَفك ثبؽیذ
ثْوي سهبًی

