
 دانشکده فنی فومنکارشناسی ارشد مهندسی صنایع  درس سمینار قابل توجه دانشجویان

 

   رر محو  راشکوه ف ینو      59دی ماه  :3شنبه دوروز  03:8ساعت ارائه سمینار بصورت حضوور  رر

ع م حضور به منزله یومن اشجام خواه  ش . حضور کلیه راشکجویان رر زمان مکخص ش ف ضرور  است و 

 ریتار خواه  ش . ضوابط مربوطهغیبت رر امتحان پایان ترم محسوب ش ف و مطابق 

 رر ج ول ه ترتیب مکخص ش فو ب)ب ون احتساب زمان پرسش و پاسخ(  ده دقیقه راشکجویان از یک هر 

سومینار شوام    محتوا  ارائوه شوهاه  و اوزارک مهتووب     . شماین  ارائه را خور سمینار رارش  یرصتپیوست 

ها  بن   و ارائه شهاف تکریح موضوع، اه اف، اهمیت و ضرورت آن و شیز مرور اربیات موضوع و جمع

یرموت اوزارک و ارائوه رر     اسالی ( مو  باشو .   51شامه و ح اکثر رر  تحقیقات  )مطابق با رو یص  اول پایان

 لینک زیر موجور است:

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

   موضوع ارائه بصورت پیش یرض، موضوع پایان شامه خواه  بور. راشکجویاش  که موضوع  غیر از موضووع

م  بایست حو اکثر توا   اش   تحوی  ش ارفو یا تاکنون پروپوزال خور را پایان شامه را جهت ارائه م  شظر رارش  

اسوتار راهنموا  خوور امو ام      آذر ماف شسبت به اعالم موضوع و اخو  تاییو  از سرپرسوت سومینار و     03تاریخ 

 شماین .

  و پو  ر    پاورپوینوت یای  ها   وازارک سمینار  اف ر  پ  ها  ورر و یای  ارائه، روز ررضرور  است

 . شور رارف تحوی  التین صورتب راشکجو خاشوارا  شاما ب یول ر یک رر سمیناراف ازارک 

 ( اشجوام مو      53شمرف( و استار راهنموا )  53ارزشیاب  سمینار بصورت مکترک توسط سرپرست سمینار )شمورف

 شور. ارزشیاب  توسط سرپرست سمینار بر اساس موارر ذی  صورت خواه  اریت:

 ارائوه  مناسوب،  ظواهر  و غنو   محتووا   بوا  یرموت  طبوق  اسالی  تهیهشمرف(؛ شام   1کیهیت ارائه شهاه  ) .5

 ،موام مطالوب رر زموان تنیوین شو ف     شیوف بیان و رسا بورن مطالب، ات مناسب،هماهنگ   وشظم  با مطالب

 تواشای  پاسخگوی  به سواالت موضوع واطالع از تسلط و میزان 

 شمرف(؛ شام  محتوا  علم  ازارک سمینار طبق یرمت 1کیهیت ازارک مهتوب ) .2

شمرف ارزشیاب  مربوط به استار راهنما، رر زموان مقتضو     53همچنین ضرور  است راشکجویان رر خصوص 

 ا  خور مراجنه و ام امات الزم را اشجام رهن .به استار راهنم

 

 با آرزو  مویقیت و بهروز 

 م یریت اروف مهن س  صنایع           



 ارائه سمینار دانشجویان دانشکده فنی فومن ترتیب

 

 شام و شام خاشوارا  رریف

 شهاب بيوكي امراللهي 5

 بابايي عاطفه 2

 بازارگردزارع فرناز 0

 بايروند عباس 4

 پوررجب بهاره 1

 جعفري محبوبه 6

 حسن پور مجيد 7

 حسيني بهادر 8

 حسيني يلدا 9

 داداش پور ايمان 53

 شاهدي عليرضا 55

 عباسي محمد 52

 غفاري قهرودي مهدي 50

 فرزانه خلق اباد حميدرضا 54

 كرمي رامين 51

 گيوه چي مطلق فريور 56

 مشايخي موجاني امير 57

 ناصر نسترن 58

 نظري گل خطمي الهام 59

 نيكخو فاطمه 23

 يوسفي اكبر 25

  

 

 


