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Makalenin derleme ne olduğunu biliyorum, hazırlık ilkelerini biliyorum. Bazen araştırmacı tüm bilgileri almaz. Bu yüzden kapsamlı makalelere ihtiyacımız var. Derleme yapısal olarak araştırma modelinden farklıdır ve eleştirel bir yaklaşımla yazılmıştır. Yararlı bir derleme makalesi, belirli bir sorunun veya sorunla ilgili sorunun yanıtlarını arar. Bu tür derlemeler, araştırmanın sorundan
geldiği güvenilir kaynaklar arayan doktorları göstermektedir. Bu nedenle, ilgili literatür dikkatle taranmalıdır ve bir derleme yazmadan okunur. Derleme makaleleri giriş, tartışma ve sonuçlardan oluşur. Giriş amacı ve neden böyle bir makale yazmak niyetinde bulmak gerekir. Tartışma bölümünde, girişte sorulan soruya cevap verebilmek için literatür belirli bir sırada gözden
geçirilmelidir. Bir okuyucu bir derlemeyi okuyup bitirdiğinde, en azından konu hakkında ne bilinmemesi gerektiği konusunda bir fikri olmalıdır. Makaleleri okuyanlar sonunda Bütün bunlar ne anlama geliyor sorusuna cevap vererek bir sonuca varmalıdırlar. Tam metni görmeden önce üye olmanız gerekir. Derleme çalışması, Tedwin. 2. Sıfat. Seçili ve toplu: Metinlerin toplanması. 3.
Ses veya toplama ölçeği oluşturacak test seçmek için ölçüm boyutu hakkında farklı hikayeler seçerek. Örneğin, yurt dışında yayınlanmış veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin, ülkenin kültürel varlığını ve bilgisini oluşturan, gelecek nesillere aktaran, uygun ortamlarda muhafaza eden, onları koruyan, organize eden ve toplumun bilgi ve iyiliği için sunan fikir ve eserlerin basılı veya
çoğaltılmış kopyaları ile yurt dışında yayınlanmış veya çoğaltılan fikir ve eserlerin etkili, sağlıklı ve eksiksiz bir koleksiyonudur. Koleksiyon, ilginç bir konuda gerçekleştirilecek şekilde tasarlanmış, geçerli ve güvenilir bilgileri toplayarak ve sistematik olarak düzenleyerek çok yönlü bilgi sağlamak amacıyla bir veya daha fazla kişi tarafından hazırlanan metinle yazılmıştır. Meclis
başkalarının okuması için yayınlanabilir. Yayın aşamasında yayının nerede yapılacağına göre belirli kurallar çerçevesinde hazırlanabilir ve değerini değerlendirmek üzere hakem tarafından bu kurallar çerçevesinde değerlendirilebilir. Montaj eğitiminde izlenecek adımların nasıl atınır 1. İlgi konusunun tanımlanması Bu süreç, montajı yapmak isteyen kişinin ilgi ve bilgi düzeyine kadar
ilgi ve bilgidir. Değişiklik. Meclis bir görev olarak hazırlanacaksa, konu öğretmen tarafından belirlenebilir. Yöntemin incelenmesi için konu derlemesi, öğrencinin ilgisini olduğu kadar yönlendirilecek bir öğretim üyesinin menfaati dahilinde belirlendiğinde araştırma daha kolay laşır. 2. Konunun her yönüyle ilgili çalışma amacının belirlenmesi, oluşur, genellikle ulaşılamaz, neredeyse
imkansızdır. Bir nesneyi sınırlamak, bunu yapmanın verimliliğini artırır. Örneğin, emzirme oluşturmak gerekiyorsa, yani, belirli bir yerde emzirme uygulaması (ülke veya dünyada) veya emzirme yerine emzirme fizyolojisi. Bu aşama esas olarak alıcının derlenmesine veya bilginin gerekli olduğu duruma bağlıdır. Belirtilen hedef açıkça belirtilmeli ve yazılmalıdır. Örneğin, Türkiye'de
emzirme uygulaması hakkında bilgi toplamak... Amaç montajı hedeflemeden önce, neden böyle bir koleksiyon yapılır, yani derleyiciye önem vererek mantığın ortaya konması gerekir. 3. Koleksiyonun adını belirtin Adın amacı mümkün olduğunca basit ve kısa olmalıdır, ancak, özelliğin kolu. Örneğin, Türkiye'de emzirme yerine anne sütü ve Türkiye'de bebek maması uygulaması
hakkında bilmeniz gerekenler... 4. Amaç dikkate alınarak, hangi bilginin gerekli olduğu konusunda bir zihniyet oluşturmak, kavramsal çerçeveler oluşturmanın ilk adımıdır. Tam olarak ne şaşırır unutulmamalıdır. Örneğin, Türkiye'de zaman içinde emzirme uygulamalarında bir değişiklik yaratmak istiyorsanız, mevcut durum; Nerede, kimin emzirmeyaptığı, hangi bebeklerin daha uzun
süre dayanması, emzirme sırasında diğer gıdalarla yemek yediği, emzirmenin neden uygulanmadığını öğrendiği gibi pek çok konu ülkemizde emzirme nin içeriğinde bulunabilir. Bilgi toplamaya başlamadan önce düşünmek için zaman ayırarak, altyazılar halinde kavramsal bir temel proje oluşturulması gerekir. Bu yapı, bilgi toplamak için anahtar kelimelere dönüştürülür. 5.
Dergilerde (CD ROM, i-dergiler), arşivlerde, istatistik yayınlarında, raporlarda, tezlerde, konferansmetinlerinde yayınlanan ilgili bilgilerin, bilimsel makalelerin ve elektronik kaynakların toplanması bu amaçla kullanılacak temel bilgi aracıdır. Özellikle bu aşamada toplanan bilgilerin geçerli, doğrulanmış bilgiler olması önemlidir. Doğal kaynaklarla elde edilen ve yorumlanan tarafsız
bilgiler geçerli bir bilimsel kaynaktır. Son yıllarda elde edilen bilgilerin incelenmesi, kanıt düzeylerinin belirlenmesi amaca odaklanmış yeni bir gelişmedir Bu nedenle, bilgi toplama aşamasında kullanılan kaynaklar kesinlikle sabit olmalı, tartışmalarda daha fazla araştırma izin. 6. Toplanan bilgilerin sistematik olarak azalması Kaynağın her okumasından elde edilen temel bilgiler
küçük haritalara yazılmalı ve anahtar kelimeler başlığı altında arşivlenmelidir. Bunu bilgisayar dosyaları yazarak da yapabilirsiniz. 7. Koleksiyonun oluşturulması Hazırlanan projelerde alınan bilgilerin uyumlaştırılması ile anlamlı bir şekilde yazma ve yazmanın anlamını düşünme aşamasıdır. 8. Derleme raporunun oluşturulması Hazırlanan bir makale derlenirken yazım kurallarına
uygun olarak iki müşteri adayı ile aşağıdaki bölümlerde oluşturulur.   Başlık: Kısa ve anlamlı olmalıdır. Özet: Son bölüm. Okuyuculara koleksiyonun tamamını okuyup okumamayı gösterir. Normalde, tüm metin iki yüz kelimeyle toplanır. Giriş: Derlemenin nedeni ve amacı bu bölümde listelenmiştir. Yöntem: Temel kaynak derlemenin ne zaman ve hangi tarafından yapıldığı hakkında
bilgi. Sonuçlar / Alınan Bilgiler: Toplanan bilgiler genellikle kavramsal çerçeveye göre düzenlenir ve başlıkları ile yazılır, kaynaklar düzene sokularak. Tartışmalar / Görüşler, Yorumlar / Bilgi Analizi: Analiz ile analiz edilen bilgiler. Yeni bir sentez oluşturularak, kullanımında büyük fayda sağlayacak içerik, bilinmeyen veya sorunlar belirlenir. Rakipler sergileniyor. Tanımlanan sorunlara
çözümler önerebilirsiniz. Yeni araştırma soruları oluşturuluyor. Böylece, bu derleyici perspektif ve toplanan bilgilerin bir sonucu olarak alınan geçerli insia paylaştığı makalenin son bölümüdür. Bu bölümdeki bilgilere dayanmayan tartışmalar dan ve yorumlardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Kaynaklar: Kullanılan tüm yazılı ve diğer kaynaklar uyulması gereken belirli kurallara uygun olarak
bulunur. Eischen Uluth, Uz'da halk sağlığı uzmanıdır. Sosyolog Haser Nalbant – İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Üniversitesi Genel Müdürlüğü [1] (Kılavuzlar için tek tip gereksinimler, biyomedikal dergilere sunulan, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi, Ocak 1997 – İç Hastalıkları Yıllıkları – Cilt 126 – Sayı 1 (Çeviri: Eischen Ululuth))
Kaynak: Bir süre içinde üretilen neredeyse hiç bir yayın yoktur, genellikle araştırmacının çeşitli alt görevlerine bölünebilecek geniş bir konu üzerinde ve kendi filtresi ile elde edilen bilgileri iletmek, öncekinden farklı bir sentez elde etmek ve bu sentezi bir makale olarak yayınlamak. bu çok karmaşık bir çalışma türüdür, çünkü çok çeşitli araştırma literatürü gerektirir ve yeni sentez,
sınıflandırma, vb. gerektirir. çok daha kapsamlı yüksek lisans derecesi. (Genellikle, bir doktora tezi olarak bunu yapmak için hoş değil; bu doktora karıncalar daha özel bir konu üzerinde yeni bir şey üretmek daha iyidir.) Bu tür eğitimkendini batırır lisansüstü öğrenci, çok zor bir zaman bekliyor. Aslında, bilim adamlarına 30 yıl veren babamız diyor ki: Ben sadece en çok güvendiğim
öğrenciler için derleme çalışmaları yapıyorum. İngilizce: Makalenin gözden geçirilmesi paper.an bir türüdür (1) dikkate değer bir iş alır, (2) belirli bir konu üzerinde yayınlanmış ve karşılaştırmalı olarak birer birer değerlendiriliyor, (2) bu çalışmaların edebiyata ne getirdiğini ve bu bakış açılarının tamamlayıcı ve çelişkili argümanlarını ortaya koyuyor ve sonuç olarak (3) o gün itibariyle
belirli bir konu hakkında bilgi üretmek adına bugüne kadar neler yapıldığını ve araştırmanın edebiyata ne yönde önemli bir katkı yaratabileceğini özetliyor. makale formatına genel bir bakış her akademik dergide yer alacağı için, yalnızca ve yalnızca inceleme makalelerini yayınlayan anesteziler de vardır. Örneğin, yılda bir kez yayınlanan yıllık Siyaset Bilimi İnceleme adlı bir dergi,
sadece hakem-inceleme makaleleri siyaset bilimi alanında yazılmış - ve bu özelliği nedeniyle belki de sektörün en çok okunan dergi. Eğer ücretsiz olarak bu dergiden makaleler indirebilirsiniz, hangi bir çok canlandırma baskı, ücretsiz online için .pdf formatında.tema:(bkz. eğitim/@derinsular) sözcüğü derlemesi daha önce yapılan işten seçici olarak alıntı yaparak karışık bir şey
yaratmak anlamına gelir. Ama buradaki iş bitti, o değil. Bu yüzden çocuklar makalenin derleme demedi, onlar makalenin gözden söyledi. yani, disiplin içinde literatürtaraması, bu güne kadar belirli bir soruya verdiği cevapları gözden geçirmek, şimdiye kadar üretilen bilgilerin ne anlama geldiğini değerlendirecek ve gelecekteki araştırmaların yönünün ne olabileceğinin tanımlarını
yapacaktır... Bu konuda birkaç soru: böyle önemli bir makale O dönemde adını Türkçe'ye çevirebilen bir akademisyen, türkçe ve yabancı edebiyatı tarayıp ne okuduğunu nasıl anlayabilir ve derlemeler yapar? Bunu ortaya koyan ilk kişinin bu konuda fazla bir kontrolü olmadığını söyleyelim. Ve neden daha sonra bu kavramı benimsemek değil mi? ve tabii ki: çalışmalarını bu kadar
çarpık bir şekilde tanımlamış olmaları ve alınan işin niteliği ve kalitesinde ne kadar etkili olduğu?temaya bakınız eğitim/@derinsular) acı okumayı ve yazmayı seven bir makaledir. Bu, beynimin burnumdan akmasına neden olan bir makale. Ben paylaşmak istiyorsunuz akademik yayın tür yazmak isteyen araştırmacılar için biraz daha kolay hale getirmek için birkaç önemli adımdır.
Yol prosedürü öğrenmeye hazırsa, kağıtlar kalem, uzaktan erişim şifreleri, kapsam ları açtı mı? Ben başlıyorum:1.) nesnenin öznesini ve çizilmiş sınırlarını tanımlar. örneğin, anksiyetenin akademik başarı üzerindeki etkisi üzerinde çalıştığımızı söyleyebiliriz. 2.) anahtar kelimeler tanımlanır; akademik başarı ve anksiyete, örneğin3. [www.scopus.com scopus] açılır, bu iki anahtar
kelime seçenek soyut adı, soyut soyut, anahtar kelime ile birlikte girilir. 4.) tasfiye kriterleri; yayımlama dili, yıl aralığı ve yayın türü seçilir. örneğin, 1970'ten günümüze İngilizce olarak seçilen diğer yayıncılık derlemeleri ve kitap bölümleri adı dışında bırakılabilir. 5.) Başka bir anahtar kelimeniz varsa, bu işlem ikili anahtar kelimelerle arama yaparak birkaç kez yinelenir. (dv her zaman
gözcü olmalıdır;(bkz. bağımlı değişken). 6.) Sonuç karşısında güllerinden gözler fırlar, paniğe kapılmayın. azalacaktır.7.) Bir aramada 600, diğerinde 700 sonuç diyelim. Daha fazla bibliyografya oluşturma seçeneği ile işaretlenir ve beklenir. (Bu noktada sevap almak parçası çünkü bu seçenek arama incelemesi yanı sıra apa formatında hazırlanan geliyor) 8.) Her iki arama
aramasını da aynı şekilde alt altyapıda bir kelime dosyasının alfabetik sırayla yapılmasını ve çakışmaların güzelce kaldırılmasını sağlarız. (Evet, teker teker) 9.) 300-500 acımasız liste yi yine bıraktık. Bu bizim ilk dosyamız. Buradaki sayının bir taraf için önemli olduğunu ve kopyalamak ve başka bir dosya üzerinde çalışmak daha da iyi olduğunu unutmayın.10.) tasfiye kriterleri. Aynı
örnekten, eğer sağlıklı insanlarda anksiyete-başarı muzdarip, bu iç konforu olan hastalar tarafından anksiyete ile yapılan kaldırabilirsiniz. Ama bunların sayısını başka bir yerde kaydetmelisin. yayının sonunda bir akış olduğundan sokakta bıraktığınız makale sayısı önemlidir Kaç tane yayın yapmışsınız ve kaç tane yayın göstermişsiniz, şu anda çok popüler, ve henüz
yapmadıysanız, bunu yapmak için bir gereklilik olabilir. onun örnek bulamıyorum yeşil11.) Biz makalenin yayın bakarak hak kazanmak mümkün değilse, büyük soyut çizme festivali, en sarmaşıklar biridir hoş geldiniz. scopus ile topluca yapabilirsiniz. Bu sefer biz resume12 ile el ele gidin.) Özetten sonra, makaleyi başlatmak için bu kez tam metni indiriyoruz. (bkz. sci-hub.org)
bulunamayan inatçı makaleleri yakalamak için.13 Yazarın adı, örneği, analitik yöntemi, sonuçları ve istatistiksel gücün bir ayağı (güç) tabloyu hazırlar ve kalan özet tabloyu gireriz. Şu anda sorulan da bu, arkadaşlar, üzgünüm. sütunları büyütebilirsiniz, ancak daha az bilgi olmalıdır. Çok fazla artırmazsan daha iyi olur çünkü bunu ve hayatını yazacaksın.14 Beğendiğimiz birkaç
eleştiri makalesini açıyoruz ve kendi temamızı yazıyoruz, ne yazdıklarına ve nasıl yazdıklarına bakıyoruz.not: tablolar hakkında bana danışabilirsiniz. Not 2: Yani akademi kanıyor.edit: [www.sci-hub.io] adresi, bir tane daha üflediler. Yüksek lisansın ilk yılında aldığınız ilk yıl, öğretmen şöyle dedi: Hadi gidelim, bir konu seçelim, ayda en az 20 makale okuyalım ve bir makale
derlemesi yazalım. Birkaç gün içinde, ve hala yazmaya çalıştığım bu tür şeyler. Her şey sverts, ben belki uçacağım bilen bir kuş gibi ışık düşünüyorum!edit: Ben uçar bir konu hakkında bir makalenin 8 sayfalık bir inceleme yazmak için gidiyorum. Ben bunun için inceleme makaleyi okumak istiyorum, genellikle benim için bir konu daha açık olmak. Ama bu araştırmayı nasıl
kolaylaştırabilirim, biri yardım etmek isterse çok sevinirim. Sayfa başlığı 2.216
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