
 کاسپیندانشکده فنی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  درس سمینار قابل توجه دانشجویان

 

  در محل دانشکده  ننک     95دی ماه  13شنبه دوروز  14:30ساعت ارائه سمینار بصورت حضوری در

عکهم حضکور بکه    انجام خواهه شه. حضور کلیه دانشجویان در زمان مشخص شه  ضروری است و  کاسپین

 رنتار خواهه شه. ضوابط مربوطهمنزله غیبت در امتحان پایان ترم محسوب شه  و مطابق 

 در جهول ه ترتیب مشخص شه و ب)بهون احتساب زمان پرسش و پاسخ(  ده دقیقه دانشجویان از یک هر 

سکمینار شکامل   محتوای ارائکه شکهاه  و اکزارک مدتکوب     . نماینه ارائه را خود سمینار دارنه نرصتپیوست 

های بنهی و ارائه شداف تشریح موضوع، اههاف، اهمیت و ضرورت آن و نیز مرور ادبیات موضوع و جمع

نرمکت اکزارک و ارائکه در     اسالیه( مک  باشکه.   15نامه و حهاکثر در  تحقیقات  )مطابق با دو نصل اول پایان

 لینک زیر موجود است:

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

   موضوع ارائه بصورت پیش نرض، موضوع پایان نامه خواهه بود. دانشجویان  که موضوع  غیر از موضکوع

م  بایست حکهاکثر تکا   انه  تحویل نهاد و یا تاکنون پروپوزال خود را پایان نامه را جهت ارائه مه نظر دارنه 

اسکتاد راهنمکای خکود امکهام      آذر ما  نسبت به اعالم موضوع و اخک  تاییکه از سرپرسکت سکمینار و     30تاریخ 

 نماینه.

  و پک  دی   پاورپوینکت نایل های  وازارک سمینار  اف دی پ  های ورد و نایل ارائه، روز درضروری است

 . شود داد  تحویل التین صورتب دانشجو خانوادا  ناما ب نولهر یک در سمیناراف ازارک 

 ( انجکام مک      10نمر ( و استاد راهنمکا )  10ارزشیاب  سمینار بصورت مشترک توسط سرپرست سمینار ) نمکر

 شود. ارزشیاب  توسط سرپرست سمینار بر اساس موارد ذیل صورت خواهه ارنت:

 ارائکه  مناسکب،  ظکاهر  و غنک   محتکوای  بکا  نرمکت  طبکق  اسالیه تهیهنمر (؛ شامل  5کیهیت ارائه شهاه  ) .1

 ،مکام مطالکب در زمکان تنیکین شکه      شیو  بیان و رسا بودن مطالب، ات مناسب،هماهنگ   ونظم  با مطالب

 توانای  پاسخگوی  به سواالت موضوع واطالع از تسلط و میزان 

 نمر (؛ شامل محتوای علم  ازارک سمینار طبق نرمت 5کیهیت ازارک مدتوب ) .2

نمر  ارزشیاب  مربوط به استاد راهنما، در زمکان مقتضک     10همچنین ضروری است دانشجویان در خصوص 

 راهنمای خود مراجنه و امهامات الزم را انجام دهنه.به استاد 

 

 با آرزوی مونقیت و بهروزی

 مهیریت ارو  مهنهس  صنایع           



 کاسپینارائه سمینار دانشجویان دانشکده فنی  ترتیب

 

 نام و نام خانوادا  ردیف

 ناطمه بال  1

 سحر پارسای  2

 رودابه توکل  3

 مههخت توکل  4

 سجادیشبنم  5

 زهر  صهامت جوبنه 6

 مصطه  عوضوردی مقهم 7

 زهر  کریم  سبهان   8

 سمانه مرادی پیر بلوط  9

 محمه مشههبان 10

 سنیه موس  خان  11

 

 


