
  1از  1صفحه 
    ي اجرایی درس سمینار کارشناسی ارشدنامهشیوه

  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

  مقرراتالف) 

 شود.در طول نیمسال تحصیلی هر هفته تشکیل می سمینار درس جلسات کالس )1

 شود.برگزار می تئاتردرس، در آمفیي دانشجویانِ سه جلسه از جلسات درس سمینار به صورت عمومی براي کلیه )2

 شود.برگزار می ي سوم تا پنجم نیمسال آموزشیهفتهعمومی در  يهجلسسه  )3

 ي زمانی مذکور وجود ندارد.منعی براي برگزاري جلسات کالس درس سمینار به موازات جلسات عمومی در بازه )4

 مشخص شود. ي ششم نیمسال آموزشیالزم است موضوع سمینار دانشجویان تا هفته )5

 شود.ترم برگزار میپایان اً یک هفته پس از پایان امتحاناتي نهایی حدودي ارائهجلسه )6

 تیر به آموزش تحویل داده شود. 30الزم است نمرات حداکثر تا  )7

سمینار (جهت ارائه در  به آموزش اعالم شود برگزیده (هاي)سمینارهمزمان با تحویل نمرات، عنوان الزم است  )8

 ).هاي مهندسی برق و کامپیوترتازه دانشجویی

  ي مردودي در کارنامه شود.تواند منجر به درج نمرهغیبت در درس سمینار همچون سایر دروس کارشناسی ارشد می )9

  ي درسیب) برنامه

  شود:پیشنهاد می سمینار ي کلی درسموارد زیر به عنوان برنامه

  معرفی درس سمینار و اهداف آن )1

  موضوع سمیناري تهیه يآشنایی با نحوه )2

  ي شفاهیي ارائهآشنایی با نحوه )3

  )کنندارائه می به صورت شفاهی خود راموضوع سمینار که طی آن دانشجویان، (ارائه برگزاري جلسات پیش )4

  ي گزارش کتبیتهیهنگارش و ي آشنایی با نحوه )5

  و پژوهشی اخالق علمیاصول آشنایی با  )6

 (با نظر استاد درس سمینار) و سایر موارد مشابه word، LaTexهایی چون پردازآشنایی با واژه )7

  (در صورت امکان) هاي گذشتهي سالي نمونه توسط دانشجویان برگزیدهبرگزاري یک یا چند ارائه )8

  ي نهاییبرگزاري جلسات ارائه )9

  موارد عمومیج) 

  به دانشجویان تأکید شود:جهت ارتقاي کیفیت درس سمینار الزم است موارد زیر توسط استاد درس سمینار 

 لزوم شرکت در جلسات عمومی درس سمینار )1

 ي به موقع براي مشورت در خصوص موضوع سمینارراجعهو م لزوم تعامل مستمر دانشجویان با اساتید راهنما )2

دانشجویان در انتهاي این  رودانتظار میشود و نامه محسوب میاي بر پایانتأکید بر این نکته که درس سمینار مقدمه )3

  ي خود را تدوین و ارائه کنندامهننویس پروپوزال پایاندرس، پیش


