
  دانشکده فنی فومنکارشناسی ارشد مهندسی صنایع  درس سمینار قابل توجه دانشجویان

 49ورودی 

 

  در محل دانشکده    46ماه  اردیبهشت 13شنبه یکروز  4:00ساعت ارائه سمینار بصورت حضوری در

عهم حضور بکه  فنی فومن انجام خواهه شه. حضور کلیه دانشجویان در زمان مشخص شه  ضروری است و 

 رفتار 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 

مینار شکامل  محتوای ارائکه شکهاهی و اکزارک مدتکوب سک     . نماینه ارائه را خود سمینار دارنه فرصتپیوست 

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

فرمکت اکزارک و ارائکه در     اسالیه( مکی باشکه.   51نامه و حهاکثر در  تحقیقاتی )مطابق با دو فصل اول پایان

 لینک زیر موجود است:

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

  و پکی دی   پاورپوینکت فایل های  وازارک سمینار  اف دی پی های ورد و فایل ارائه، روز درضروری است

 . شود داد  تحویل التین صورتب دانشجو خانوادای ناما ب فولهر یک در سمیناراف ازارک 

 ( 51نمر ( و استاد راهنمکا )  51ارزشیابی سمینار بصورت مشترک توسط سرپرست سمینار   ) انجکام مکی   نمکر

 شود. ارزشیابی توسط سرپرست سمینار بر اساس موارد ذیل صورت خواهه ارفت:

 ارائکه  مناسکب،  ظکاهر  و غنکی  محتکوای  بکا  فرمکت  طبکق  اسالیه تهیهنمر (؛ شامل  1کیهیت ارائه شهاهی ) .5

 ،شیو  بیان و رسا بودن مطالب، اتمکام مطالکب در زمکان تنیکین شکه       مناسب،هماهنگی  ونظم  با مطالب

 توانایی پاسخگویی به سواالت موضوع واطالع از تسلط و زان می

 نمر (؛ شامل محتوای علمی ازارک سمینار طبق فرمت 1کیهیت ازارک مدتوب ) .2

نمر  ارزشیابی مربوط به استاد راهنما، در زمکان مقتضکی    51همچنین ضروری است دانشجویان در خصوص 

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

 

 با آرزوی موفقیت و بهروزی

 مهیریت ارو  مهنهسی صنایع           

 

 

 



 ارائه سمینار دانشجویان دانشکده فنی فومن ترتیب

 

 نام و نام خانوادای ردیف

 شهاب امراللهی بیوکی 5

 محبوبه جنهری 2

 محمه عباسی 3

 محسن علم دوست اشتی 4

 حمیه رضا فرزانه خلق آباد 1

 امیر مشایخی موجانی 6

 

 


