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Tez Yazımını Destekteyen ProQuest Yazar Ça|ıştayı (Tüm İçin)

Tarih: 8 ARALlK 2022-PERŞEMBE

Saat: ].4:00

Eğitimci: HazalYlLMAZ

içenir:

Tez Yazımını Destekleyen ProQuest Yazar Çalıştayı (Tüm Araştırmacılar için)
Oturum İçeriği;

-Tez yazımı için ''Hazırlık Aşaması''

- Teklif: "Bir Konuyu Seçme ve İyileştirme''

- Araştırma: "Etkili bir Literatür İncelemesi Yapmak''

- "Yazma" ile ilgili detaylar,

-Tez yazımında ki bazı tuzakları belirleyip, bunlardan kaçınmak

-Tezlerinizi yayınIamak ve araştırmanızı güçlendirmek için seçenekleri değerlendirme,
Not: Bu webinara katılım için webex programını cihazınıza indirmiş olmanız
Kavıt lKatılım Linki:

Sef4c84a44e7e

ProQuest Yazar Çalıştayı: Dergi Makaleleri Yazma İpuçtarı- (Tüm
Araştırmacı!ar İçin)

İçİnTarih: 13 ARAL|K 2O22-SALI

Saat: ].4:00

Eğitimci: HazalYlLMAZ

içrnir:

ProQuest Yazar Çalıştayı-Dergi makaleleriyazma ipuçları - (Tüm Araştırmacılar için)
,Maka|enizi yayınlamak için bazı temel standart kurallar,

. Hakem değerlendirme süreci,

.Open Access-Açık erişim yayıncılığının değeri,

ı Predatory-"Yağmacı yayıncılık'',



.Yazma yolculuğunuzda yardımcı olması için ProQuest kaynaklarını kullanabilme,
gibi konular hakkında bilgisahibi olmak için bu Çalıştaya davetlisinizl
Not: Bu webinara kotılım için webex programınt cihozınızo indirmiş olmonız
Kayıt / Katılım Linki:

a60609e41 98b85

rügirar ULAKBİM ıle Erışimınız olan proQuest D;ffi
verıtabanında Lıteratür Tarama ve Araştırma İpuçları- Tüm Arastırmaı çinTarih: 22 ARAL|K 2O22-PERŞEM BE

Saat: ].4:O0

Eğitimci: HazalYlLMAZ

içrnix:

ProQuest Dissertations&Theses Veritabanında Literatür Tarama ve Araştırma ipuçları_ TümAraştırmacılar İçin

.5 Milyonun üzerinde teze erişim,

.Fark|ı arama konuları ile ilgili tarama yapma,

,Aramalarınız ile i|gili filitrelendirme (basım yılı, konu, dil, yazargibi) detayları,
.Arama terimleriniz için en ilgili sonuçlar,

.Aramalarınız için Uyarı Oluşturma özelliği,

ıOtomatik alıntılama özelliği,

gibi konular hakkında bilgisahibi olmak için bu Webinara davetlisiniz!
Not: Bu webinoro kotılım iÇin webex progromını cihazınıza indirmiş olmanız gerekmektedir.
Kayıt / Katılım Linki:

8ceS955edd896
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Oturumun İçeriği
. Tez yazırnı için ..Hazırlık 

Aşaması''. Teklif: "Bir Konuyu Seçme ve İyileştirme'
o Araştırma: "Etkilİ bir Lİteratür İn."ı"m"si Yapmak,. 'Ylzma'' ile ilgili detaylar,
o Tez yazımında ki bazı tuzakları belirleyip,

bunlardan kaçınmak
. Tezlerinizi yayınlamak ve araştırmanızı

güçlendirmek için seçenekleri değerlendirrne,

Not Bu webinara katılım |çin webex programını cihazınızaindirmiş otmanız gerekmektedir.
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Notı Bu webinara katılım için webex programını cihazınızaindirmiş olmanız gerekmektedir.
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Oturumun İçeriği
Makalenizi yayınlamak için bazı temel standart
kurallar,
Hakem değerlendirme süreci,
Open Access-Açık erişim yayıncılığının değeri,
Predatory-"Yağ macı yayı ncı t ı k",. Yazma yolculuğunuzda yardımcı otması içinproQuest kaynaklarını kullanabılme, gibı konular
hakkında bilgi sahibi olmak için bu Çalıştayadavetlisiniz!
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Oturumun İçeriği
5 Milyonun üzerinde teze erişim,
Farklı arama konuları lle ll9ilİtarama yapma,
Aramalarınız ile ilgilı fıltretendirme (basım yılı, konu,gibi) detayları,
Arama terimleriniz için en ilgilisonuçlar,
Aramalarınız için Uyarı Oluşturma özetliği,
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a otomatık atıntılama özelliği, gibı konular hakkında
sahibi olmak için bu Webinara davetlisiniz!

Not Bu webinara katıtım için webex programını cihazınızaindirmiş olmanız gerekmektedir.
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Not Bu webinara katılım için webex programını
cihazınıza indirmiş olmanız gerekmektgdir"


