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 یک دس ًفش یک کِ بواًین هٌتظش ٍ بذٍصین خاسجی هٌابع بِ چطن بایستی هتوادی سالْای باص ًگیشین، جذی سا تحقیق اگش ها

 ایي ًویطَد؛ ایي. بذّین آهَصش ایٌجا ٍ کٌین استفادُ اٍ تحقیق اساس بش تألیفی ثاسآ اص یا اٍ اص ها ٍ بکٌذ تحقیقی دًیا ی گَضِ

. است داًطگاّی ی هجوَعِ یک بشای ٍ کطَس کی بشای علوی ضخصیت استقالل عذم ٍ گشایی تشجوِ ّواى ایي است؛ ٍابستگی

 گشفتي اص علوی، تبادل اص هیکٌذ، حفع دًیا با سا خَدش علوی استباطات ایٌکِ ضوي کطَس یک علوی هحیط کطَس، یک داًطگاُ

 اٍ پیص ها بطَد، پیذا استاد کٌین؛ ضاگشدی کِ ًویکٌذ ًگواى ضاگشدی اص ها ِک ام گفتِ باسّا هي. ًذاسد ابایی ّیچ علوی

 هجوَعِ یک بشای. ًویطَد ایٌکِضاگشد باقی بواًین!!! هَاسد ی ّوِ دس ٍ ّویطِ کِ هیطَد ًگواى ایي اص اها هیکٌین؛ ضاگشدی

 لحاظ اص بتَاًذ بایذ باضذ؛ ضعیف ،است علوی سٍیص هٌبع ٍ هٌطأ کِ تحقیق ٍ پژٍّص دس کِ است هٌقصت ی هایِ ایي علوی،

 ی ضایستِ جایگاُ صَست یيا دس ٍقت آى کٌذ، تبادل ّن دًیا با کٌذ، استفادُ ّن دیگشاى اص البتِ. باضذ خَد بِ هتکی علوی

 ٍ دًیا دس ایي ،خَد علوی کاسکشد ٍ تحقیق ٍ داًص بِ ی است.ٍقتی هتکخَاّذ پیذا دًیا دس علوی تبادلْای دس ّن سا خَدش

هیگزاسد سا خَدش تأثیش ّن هبادالت علوی دس
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