
 
 هاي کارشناسی ارشدسمینارمقررات 

علمی در مقاالت پژوهشی و ارائه -به منظور فراگیري روش تحقیق، جمع آوري مطالب علمی، تهیه و تدوین گزارش هاي علمی
می نماید. موضوع و در دانشکده برق ارائه واحدي را در طول دوره اخذ  2همایش ها و نشست هاي علمی،  دانشجو یک سمینار 

هاتوسط نارسمی ارائه شده درسمینار زیر نظر استاد راهنما تعیین شده و پس از تایید ایشان باید به تصویب گروه برسد. نتایج 
در سایت دانشکده خواسته سمینار مطابق با استاندارد هاي صحافی شده هر گزارش الزم است داوري خواهد شد. اعضاء گروه 

ات در هر حال مسئولیت کمبود سنوتایید استاد راهنما به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده تحویل گردد. تهیه و پس از ،برق
راحل متحصیلی دانشجو به دلیل عدم پیگیري به موقع براي تصویب و ارائه سمینار مطابق با مصوبات زیر به عهده دانشجو است.

 ی باشد:مختلف تهیه پیشنهاد سمینار تا مرحله دفاع به شرح زیر م
 

 مشخصات پیشنهاد سمینار 

دانشجو با نظر استاد راهنماي خود موضوع سمینار را انتخاب و بعد از انجام مطالعات مقدماتی و آشنائی کافی با موضوع  •
خود را در سیستم گلستان مطابق راهنماي مندرج در سایت دانشکده  پیشنهاد سمینارو جمع آوري منابع مربوطه،  

 بارگذاري می نماید.  پیشنهاد سمینار باید ساختار زیر را داشته باشد:
 عنوان        -الف.     
 چکیده       -ب          
 و سابقۀ موضوع در ایران و خارج )شرح سمینار (توضیح موضوع سمینار، دالیل نیاز به بررسی موضوع، تاریخچه   -ج          
مقاله  2که حداقل شامل  سال اخیر 5مقاله از  5درج حداقل منابع (منابع اصیل و جدید در یک صفحه جداگانه آورده شود.  -د

 در ارتباط مستقیم با موضوع سمینار باشد، الزامی است.) ISIمجله بین المللی 
 

 این صورت باید بطور دقیق علل انتخاب مجدد با ارائه مراجع جدید ذکر شود.موضوع سمینار نباید تکراري باشد. در غیر  •
 توصیه می شود که در صورت موافقت استاد راهنما، سمینار در راستاي موضوع پایان نامه تعریف شود. •

 

 زمان بندي ارائه سمینار

 می باشد. بهار و پائیز (در اواخر اردیبهشت و آبان ماه) فصل هاي بار در سال در  2زمان ارائه سمینار فقط  -الف 
تیر  31ارائه در پائیز تا و براي  دي ماه سال قبل 30پیشنهاد سمینار تا ،الزم است فایل ارائه سمینار در بهار براي -ب  

 در سیستم گلستان بارگذاري شده باشد. ماه همان سال 
ر پس از تایید نهایی استاد راهنما ارسال گردد و براي تصحیحات باید فایل پیشنهاد سمینا  مهم:بسیار تذکر 

احتمالی فقط تا قبل از تاریخ هاي فوق امکان عودت فایل از طرف استاد راهنما به دانشجو وجود دارد. پس از آن  
ت زمان فقط ارسال فایل از طرف استاد راهنما به مدیر گروه ممکن می باشد.  لذا ضروري است دانشجویان با رعای

 را تا قبل از تاریخ هاي فوق ارسال نمایند.مورد تایید نهایی استاد راهنمابندي هاي الزم، فایل پیشنهاد سمینار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارائه سمینار  درخواست

زمان تحصیلی در هر نیمسال دانشجو درخواست خود را از طریق سامانه گلستان ارسال نماید.  براي ارائه سمینار الزم است
. طول این زمان به طور گردد اعالم میدانشکده درخواست،  توسط دفتر تحصیالت تکمیلی ارسال باز شدن سایت براي 

روز قبل از تاریخ ارائه اتمام می یابد.  10روز قبل از تاریخ ارائه سمینار ها شروع و حداکثر تا  30از روز بوده که  20تقریبی 



با توجه با زمان بندي هاي فوق .  نمی باشد قابل تمدیدپس از بسته شدن سایت سمینار زمان ارسال درخواست براي ارائه 
 ماه بعد از ارسال فایل به مدیر گروه می باشد.  5/4زمان ارائه سمینار حدود 

 
 

 مقررات ارائه و تحویل گزارش نهائی  سمینار

 اسالید مناسب است). 30-25(ه گردد دقیقه زمان ارائه تهی 20توصیه میشود تعداد  اسالیدها براساس  -الف
 الزامی است. سمینار در روز ارائه به مدیر جلسه (داور) تحویل گزارش کامل و صحافی نشده -ب     

می باشد. الزم است در طی  حداکثر یک ماه پس از تاریخ ارائهفرصت انجام تصحیحات نهائی و تکمیل گزارش سمینار  -ج 
این مدت، گزارش نهائی سمینار به صورت پشت و رو تکثیر شده و پس از صحافی به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده 

توسط استاد راهنما در صفحه اول گزارش تحویل داده شود. ضروري است انجام اصالحات مورد درخواست داوران، 
 . صحافی شده تایید و امضاء شده باشد

 
 

 )255شاخص هاي ارزشیابی سمینار (فرم 

 میزان استفاده از امکانات نرم افزاري در اسالید ها در ارائه سمینار  -الف
 کیفیت در شیوه نگارش و ارائه مطالب در گزارش سمینار  -ب
 میزان آمادگی و تمرین قبلی دانشجو در ارائه و تفهیم مطالب به حضار -ج
 تعیین شده جهت ارائه سمیناررعایت زمان بندي  -د         

 تسلط و آمادگی و درك علمی دانشجو از موضوع سمینار -ذ
 مطابقت محتوي با عنوان سمینار مصوب -ر

 
 

 مقررات ارزشیابی و ارسال نمره سمینار

 ) براي استاد راهنما ارسال می شود. 255پس از دریافت نسخه صحافی شده سمینار،  فرم نمره ( -الف  
،  ارائه "بخش مقررات ارائه و تحویل گزارش نهائی " 4-1-9تحویل گزارش سمینار مطابق با بند در صورت عدم  -ب

نمره از نمره نهایی کسر خواهد  3سمینار غیرمجاز می باشد و باید در دوره بعدي ارائه گردد. همچنین در این صورت 
 شد.

، "مقررات ارائه و تحویل گزارش نهائی"خش ب 3مطابق با بنددر صورت تاخیر در تحویل گزارش صحافی شده سمینار  -ج
 نمره از نمره نهایی سمینارکسر خواهد شد. 25/0روز تاخیر،  7تا  1به ازاي هر 

و یا عدم ارائه سمینار سال دوم تحصیلی  تیرماه 31تا از طریق سامانه گلستان  پیشنهاد سمینارارسال درصورت عدم  -د 
 خواهد بود. 18، سقف نمره نهایی سال دوم در پائیز

حضور دانشجویان در جلسات سمینارها الزامی و حضور و غیاب توسط دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام می  -ذ
 شود. غیبت دانشجویان میتواند با نظر مدیر گروه منجر به کسر نمره گردد.

 ه می گردد. محاسب 1با ضریب  داورو  2با ترکیب نمره استاد راهنما با ضریب سمینار نمره نهایی  -ر 
 


