
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع درس سمینار قابل توجه دانشجویان

 

  توسل  مملو      متعاقبلا  و در تلاریی  هله  در محل  داشکله     در پایان ترم ارائه سمینار بصورت حضوری

اشجام خواه  ش . حضور هلیه داشکجویان در  مان مکیص ش   ضلروری اسلو و    م  شوداعالم داشکه   

 رفتار خواه  ش .مربوطه ع م حضور به منزله غیبو در امتحان پایان ترم محسوب ش   و مطابق قواشین 

  جهو ارائه مطالب )ب ون احتساب  مان پرسل  و پاسل      د  دقیقه، م ت  مان داشکجویان ا  یک هربرای

موضلو،، اهل ا ،   سلمینار شلام  تکلری     مهتلوب  و گزار  شفاه  محتوای ارائه . در شظر گرفته م  شود

های تحقیقلات  )مطلابق بلا دو    بن ی و ارائه شها  اهمیو و ضرورت من و شیز مرور ادبیات موضو، و جمع

 قاب  دسترسل   یر  مدرسفرمو گزار  و ارائه در اسالی   م  باش .  15شامه و ح اهثر در  فص  اول پایان

 اسو:

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

 مل   شملر   اشجلام    10شمر   و استاد راهنملا )  10ر بصورت مکترک توس  سرپرسو سمینار )ار شیاب  سمینا

 سمینار بر اساس موارد ذی  صورت خواه  گرفو:توس  سرپرسو یاب  شار . شود

 ارائله  مناسلب،  ظلاهر  و غنل   محتلوای  بلا  فرملو  طبلق  اسالی  تهیه ؛ شام  شمر  5هیفیو ارائه شفاه  ) .1

 ،اتملام مطاللب در  ملان تعیلین شل       شیو  بیان و رسا بودن مطالب،  مناسب،هماهنگ   وشظم  با مطالب

 تواشای  پاسیگوی  به سواالت موضو، واطال، ا  تسل  و میزان 

  ؛ شام  محتوای علم  گزار  سمینار طبق فرموشمر  5هیفیو گزار  مهتوب ) .2

راهنما، در  ملان مقتضل     شمر  ار شیاب  مربوط به استاد 10همچنین ضروری اسو داشکجویان در خصوص 

 به استاد راهنمای خود مراجعه و اق امات ال م را اشجام دهن .

 موضو، پایان شامه خواه  بود. داشکجویاش  هه موضوع  غیر ا  موضلو،   ،موضو، ارائه بصورت پی  فرض

موضو، و اخذ  مذر ما  شسبو به اعالم 30 تاری  پایان شامه را جهو ارائه م  شظر دارش  م  بایسو ح اهثر تا

 تایی  ا  سرپرسو سمینار و استاد راهنمای خود اق ام شماین .

 

 با مر وی موفقیو و بهرو ی

 م یریو گرو  مهن س  صنایع           


