
 

 متداول های پاسخ و پرسش
 

 بدانید بیشتر بنده کاری شرایط و ها برنامه من، های فعالیت با رابطه در بخواهید است ممکن
 

  خدمتتون داشتم سوال یک مقصودی، مهندس سالم

 ؟است صورت چه به دانشگاهی های نامه پایان ویژه شما با مشاوره

 

لذا توصیه می کنم  .است و جدید ، انتخاب یک موضوع بروزپایان نامه زمینهاصول مشاوره بنده برای مشاوره در 

با توجه به زمینه ای که به آن عالقه دارند به سایت های ایرانی و  دانشجویان ،برای انتخاب موضوع پایان نامه

اده استف گام به گام با بندهیا از مشاوره های  و کنندخارجی مختلف مانند ساینس دایرکت یا ایران داک مراجعه 

ینده موضوع پایان نامه در آ چرا که همین ،باشندکرده بهترین موضوع را انتخاب بدون اتالف وقت  بتوانندتا  نمایند

 .کنندخیلی مهم تر از اون چیزی هست که فکر می ، کاریشان

، نوبت به نگارش پروپوزال می رسد. بنده در این بخش به شما چندین تخاب موضوع با توجه به عالیق شمابعد از ان

کتاب و مقاله بروز و مرتبط با موضوعتان معرفی خواهم کرد و بعد از دو هفته باهم یک نتیجه گیری کلی خواهیم 

شگاه هپژو و تایید گرفتن از سایت های ایران داک )نمود و یک روز بصورت کالس خصوصی نحوه نگارش پروپوزال 

و سیکا ) سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزد اسالمی(  و روند تایید پروپوزال در دانشگاهتان علوم فناوری ( 

 را به شما آموزش می دهم.

، تمامی اشکاالت در صورت آنانو اعالم نظر خود  بعد از نگارش پروپوزال و ارسال آن برای اساتید راهنما و مشاور 

 خواهد شد تا پروپوزال تایید نهایی شود. و برطرف اصالح توسط بنده وجود

میت فرصبه دانشجو ای ارائه پایان نامه برمعموال در تمامی دانشگاه ها بعد از تایید نهایی پروپوزال شش ماه زمان 

لذا سعی بر این است این روند در  چهارماه ) هر ماه تقریبا یک فصل  و هر دو هفته یک ویس آموزشی .دهند

شما ارسال می شود( برای شما تمام شود تا فرصت الزم را برای آماده شدن جهت ارائه  برای ،بصورت گزارش کار

 به اساتید داشته باشید.

https://miladmaghsoudi.ir/faq/


 

 

در حین انجام و مشاوره پایان نامه منابعی به شما معرفی خواهد شد تا آمادگی الزم را برای کالس پیش دفاع با 

 داشته باشید. و اساتیدتان بنده

بعد از اعالم نظر اساتید در مورد پایان نامه و رفع اشکاالت موجود، پاورپوینت ویژه دفاع ) حمله ( آماده خواهد شد 

مشکلی از لحاظ دقیقه ای ( ارسال می شود که برای جلسه پیش دفاع  15و باالفاصله برای شما با یک ویس ویژه ) 

 زمانبندی در ارائه خود نداشته باشید.

ساعت با توجه به  24الی  6بصورت حضوری یا آنالین )  ویژه و هدفمند د نهایی پاورپوینت، یک کالسبعد از تایی

 ر به شما توضیح داده خواهد شد.نیاز و پایه شما (  گذاشته خواهد شد و روند کا

 

 

 مشاوره با بنده کلیک فرماییدرزرو  جهت           

 

 عضویت در کانال تلگرام
 

 

 عضویت در صفحه اینستاگرام               

 

 info@MiladMaghsoudi.ir ایمیل بنده :           

 

 

 

 *موفق و سربلند باشید*
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