
 

 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین قابل توجه

حضور دانشجو برای برگزاری سمینار در محل و تاریخ یاد شده در جدول زیر در دانشکده فنی کاسپین -1

 الزم است. در صورت عدم حضور و غیبت، برگزاری سمینار دانشجو، به ترم بعد موکول خواهد شد.

ارایه سمینار برای هر دانشجو و بدون احتساب زمان پرسش و پاسخ، بیست دقیقه تعیین مهلت  -2

 گردیده است. لذا دانشجویان تعداد اسالیدها را بر اساس این زمان مرتب نمایند.

به آدرس ایمیل اینجانب ارسال گردد. بدیهی است  1395/ 25/10سمینار، تا تاریخ  pdfفایل -3

گزارش خود را تا آن تاریخ ارسال نمایند از لیست دانشجویان برگزار کننده سمینار  دانشجویانی که نتوانند

 به صورت اتوماتیک حذف شده و زمان برگزاری سمینار آنها به ترم بعد موکول خواهد شد. 

و هم چنین پاورپوینت سمینار در یک فولدر و به نام دانشجو تحویل  pdfالزم است تا فایل ورد یا -4

 گردد.اینجانب 

 فایل نهایی دانشجو حتما باید به تایید استاد راهنمای پایان نامه ایشان رسیده و امضا شده باشد. -5

نمره( انجام  5نمره( و سرپرست سمینار)  15استاد راهنما )ارزشیابی سمینار به صورت مشنرک توسط -6

 .می گیرد

نمره( و کیفیت گزارش  15ده باشد )کیفیت گزارش مکتوب شامل که باید به تایید استاد راهنما رسی

 نمره( خواهد داشت. 5شفاهی و تسلط بر مطالب )

 

                                                                                                                                                                                             احمد حالجی ثانی                                                    

 ه مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپینسرپرست برگزاری سمینار رشت                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپینبرنامه سمینار 

 

 ساعت برگزاری تاریخ سمینار استاد سمینار نام خانوادگی و نام ردیف

 9-9:30 2/11/1395 -شنبه دکتر آزاده ابراهیمیان ازادي غزل 1

 9:30-10 2/11/1395 -شنبه دکتر آزاده ابراهیمیان اسمعيلي نرجس 2

 10-10:30 2/11/1395 -شنبه دکتر آزاده ابراهیمیان قرایيعليرضا  3

 10:30-11 2/11/1395 -شنبه دکتر آزاده ابراهیمیان منظم پژمان 4

 11-11:30 2/11/1395 -شنبه دکتر محمد محمدی خاناپشتانی افشارپور عاطفه 5

 11:30-12 2/11/1395 -شنبه دکتر محمد محمدی خاناپشتانی خواهشي حسن كياده شيما 6

 12-12:30 2/11/1395 -شنبه دکتر محمد محمدی خاناپشتانی رحماني نيلوفر 7

 12:30-13 2/11/1395 -شنبه دکتر محمد محمدی خاناپشتانی فيروزي شيراباد فاطمه 8

 14-14:30 2/11/1395 -شنبه دکتر جمشید محمدی روشنده راضيه سعيدي 9

 14:30-15 2/11/1395 -شنبه دکتر احمد حالجی ثانی مهتاب نوروزي 10

 15-15:30 2/11/1395 -شنبه دکتر احمد حالجی ثانی فتوحي اردكاني فایقه 11

 15:30-16 2/11/1395 -شنبه دکتر احمد حالجی ثانی منتظري مصطفي 12

 16-16:30 2/11/1395 -شنبه دکتر محمد علی آرون خلفاني فاطمه 13

 

 تماس حاصل شود.  hallaj@ut.ac.irجهت اطالعات بیشتر با ایمیل اینجانب 
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