
 کاسپیندانشکده فنی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  درس سمینار قابل توجه دانشجویان

 

  در محل  داشکله      94دی مااه   23روز چهارشنبه  14:00ساعت ارائه سمینار بصورت حضوری در

ع م حضلور  اشجام خواه  ش . حضور کلیه داشکجویان در زمان مکخص ش   ضروری است و  کاسپینفنی 

 غیبت در امتحان پایان ترم محسوب ش   و مطابق قواشین رفتار خواه  ش .به منزله 

 را خلود  سمینار دارش  فرصتپیوست  در ج ول ه ترتیب مکخص ش  و ب ده دقیقه داشکجویان از یک هر 

محتوای ارائه و گزارش شام  تکلری  موضلو ا اهل ااا اهمیلت و ضلرورت نن و شیلز ملرور        . شماین  ارائه

شامله و حل اک ر در    مطابق با دو فص  اول پایلان های تحقیقاتی )بن ی و ارائه شهاا جمعو ادبیات موضو  

 فرمت گزارش و ارائه در لینک زیر موجود است:باش . می ( اسالی  15

http://indeng.ut.ac.ir/master-prog 

  موضلو   موضوعی غیلر از  موضو  ارائه بصورت پیش فرض موضو  پایان شامه خواه  بود. داشکجویاشی که

نذر ما  شسبت به اعالم موضو  و اخذ تاییل    30پایان شامه را جهت ارائه م  شظر دارش  می بایست ح اک ر تا 

 اق ام شماین .نقای دکتر سنگری  ااز سرپرست سمینار

  ( داشکجویان گرامی موظفن  ح اک ر تا یک روز قب  از تاریخ برگزاری سمینارا فای  ارائه سلمینارpower 

point  کپی شمود  و از اجرای صحی  نن اطمینان حاص  شمایی .  2( را بر روی کامپیوتر اتاق سمعی بصری 

  شللاما بلل فوللل ر یللک قالللب در سللمینار پاورپوینللت و اا دی پللی وردا فایلل  ارائللها روز درضللروری اسللت 

 . شود داد  تحوی  التین صورتب داشکجو خاشوادگی

 است زیر موارد شام  یابیشارز معیارهای : 

 رعایلت  مناسلبا  شظل   و فرملت  بلا  مطالب ارائه مناسبا ظاهر و غنی محتوای با فرمت طبق اسالی  تهیه .1

 ( شمر  4... ) و مطالب هماهنگی

 بله  گلویی  پاسلخ  تواشایی اموضو شسبت به  داشکجومیزان اطال  و تسلط  مطالبا بودن رسا و بیان شیو  .2

 (شمر  6) ش   تعیین زمان در مطالب اتمام و سواالت

 (شمر  10) فرمت طبق سمینار مهتوب گزارش علمی محتوای .3

  سلمینار  یابی شارزشیو  مطابق مصوبه شورای نموزشی و تحصیالت تهمیلی داشکه   های فومن و کاسپینا

 بصورت زیر خواه  بود:

در صلورت عل م    اشجلام خواهل  شل  و   اسلتاد راهنملا    و سمینار سرپرستتوسط  امکترکیابی ارائه شارز .1

 .صورت خواه  گرفتسرپرست سمینار  تماما توسطیابی نن شحضور استاد راهنما در جلسه ارائها ارز

 اشجام خواه  ش . توسط استاد راهنماتماما مهتوب گزارش یابی شارز .2



 

 

 کاسپینارائه سمینار دانشجویان دانشکده فنی  ترتیب

 

 ارائهساعت  استاد راهنما شام و شام خاشوادگی ردیف

 14:00 دکتر فریبرز جوالی احساشی حاجی خواجه لو اسرافی  1

 14:15 دکتر عباس کرامتی اسالمی علی 2

 14:30 حاجی نقا بزرگی امیریعلی دکتر  اقاجاشی پوربین کالیی معصومه 3

 14:45 امیری بزرگی نقا علی حاجی دکتر جاللیان مینا 4

 15:00 سنگریدکتر محم  صادق  حسین زاد  شاهی  5

 15:15 سنگری صادق محم  دکتر احم شژاد علیرضا 6

 15:30 ایراشمنشحسین دکتر  اصغری اتابک 7

 15:45 دکتر عباس کرامتی جاودان پور محسن 8

 16:00 امیری بزرگی نقا حاجی علی دکتر شاکری مری  9

 16:15 دکتر عباس کرامتی عال  محم  حسین 10

 16:30 دکترمحم علی نزاد  فت  الهی مهنا 11

 16:45 امیری بزرگی نقا حاجی علی دکتر کاراش یش پریسا 12

 17:00 دکتر جعفر رزمی ککاورز علی رضا 13

 17:15 امیری بزرگی نقا حاجی علی دکتر ملک ویایی حوری 14

 17:30 امیری بزرگی نقا حاجی علی دکتر منصوری جوکن ان سهی  15

 

 


