
      
             

  )براساس سرفصل هاي مصوب وزارت علوم( اهداف سمینار
 آموزش/فراگیري مبانی و مراحل انجام تحقیق، اصول اخالقی، روش هاي ارائه دستاوردها به طور شفاهی و کتبی .1
 تخصصیبررسی زمینه هاي جاري تحقیقاتی، حتی االمکان با توجه به موضوعات و مسائل مورد نیاز کشور، در زمینه  .2
 مطالعه زمینه هاي تحقیقاتی با هدف موضوع پایان نامه .3
  تهیه گزارش مدون بصورت کتبی و ارائه شفاهی آن توسط دانشجو .4

  موضوع سمینار
 دانشجو با نظر استاد راهنماي خود موضوع سمینار را انتخاب می کند.  .1
 ISIمقاله مجله بین المللی  2که حداقل شامل  سال اخیر 5 مقاله از 5حداقل در انتخاب موضوع سمینار  وجود منابع اصیل و جدید  ( .2

  در ارتباط مستقیم با موضوع سمینار)  الزامی است.
 موضوع سمینار نباید تکراري باشد. در غیر این صورت باید بطور دقیق علل انتخاب مجدد با ارائه مراجع جدید ذکر شود. .3
  ینار در راستاي موضوع پایان نامه تعریف شود.توصیه می شود که در صورت موافقت استاد راهنما، سم .4

  زمان بندي براي اخذ واحد و ارائه سمینار
:  سمینار در هر نیمسالی که ارائه گردد، تذکر مهم( با نظر استاد راهنما در نیمسال دوم و یا سوم تحصیلی مقدور می باشد. اخذ واحد سمینار  .1

 خواهد شد. همچنین اکیدا توصیه می شود واحد سمینار در نیمسال دوم اخذ گردد.)  نمره آن صرفا در نیمسال اخذ واحد سمینار ثبت
 بار در سال در بهار و پائیز (معموال در اردیبهشت و آبان ماه) می باشد.     2فقط بصورت متمرکز زمان ارائه سمینارها   .2
  شود.کسر می نمره 3غیر اینصورت به ازاي هر نیمسال تاخیر در  .سمینار می باشد اخذ نیمسال از ، نیمسال بعدسمینار ارائه مهلت آخرین .3

  مقررات گزارش سمینار
 ، نتیجه گیري و مراجع باشد.)1cmو فاصله خطوط  14فونت ( ، متن اصلیهاعنوان، چکیده، فهرستحاوي  حداقلگزارش سمینار باید  .1
 گزارش سمینار باید مطابق فرمت گزارش پایان نامه دانشگاه باشد. .2
در صورت عدم تحویل گزارش سمینار ارائه سمینار غیرمجاز  الزامی است. سمینار در روز ارائه به داور تحویل گزارش کامل و صحافی نشده .3

  می باشد و باید در دوره بعدي ارائه گردد. 

  براي ارائه روش درخواست
روز قبل از تاریخ ارائه  10حداقلواست ارائه سمینار الزم است فرم تکمیل شده درخواست ارائه سمینار مورد تایید استاد راهنما براي درخ
    بعد از این زمان فرم درخواست تحویل گرفته نخواهد شد و باید سمینار در نیمسال بعدي ارائه گردد. به دفتر گروه برق تحویل گردد. سمینار ها

 ارائه و ارزیابی  مقررات
 بصورت پاورپونت و درحضور داور(عضو هیات علمی) و سایر دانشجویان انجام خواهد گرفت. سمینار ارائه  .1
 مناسب است). 30-25 باشد. (تعداد اسالیدهادقیقه می 20مدت زمان ارائه هر دانشجو  .2
 غیاب توسط گروه برق انجام می شود.  حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در جلسات ارائه سمینارها الزامی و حضور و .3
 تعیین می گردد.  1و نماینده گروه (داور)  با ضریب  2نمره نهایی سمینار از ترکیب نمره استاد راهنما با ضریب  .4
به  تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از تاریخ ارائه سمینار، گزارش را در صورت نیاز به تصحیح و تکمیل گزارش سمینار، دانشجو می .5

  باید در نیمسال بعدي دوباره ارائه نماید. در غیر اینصورتاستاد راهنما و داور تحویل دهد. 

  شاخص هاي ارزیابی 
 .  تسلط و آمادگی و درك علمی دانشجو از موضوع سمینار2. کیفیت در شیوه نگارش و ارائه مطالب در گزارش سمینار                           1
 حاضرینبه سواالت  دانشجو پاسخگویی نحوه. 4و تمرین قبلی دانشجو در ارائه و تفهیم مطالب به حضار           . میزان آمادگی3

  

 سمینـار کارشناسی ارشد  و ارزیابی ارائه مقررات اخذ،


