
 دانشکده فنی فومنکارشناسی ارشد مهندسی صنایع  درس سمینار قابل توجه دانشجویان

 

  در محل دانشکده فنی    09دی ماه  32روز چهارشنبه  0099ساعت ارائه سمینار بصورت حضوری در

عدم حضور به منزله فومن انجام خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان در زمان مشخص شده ضروری است و 

 امتحان پایان ترم محسوب شده و مطابق قوانین رفتار خواهد شد.غیبت در 

 را خیود  سمینار دارند فرصتپیوست  در جدول ه ترتیب مشخص شدهو ب ده دقیقه دانشجویان از یک هر 

محتوای ارائه و گزارش شامل تشیری  موضیو ا اهیدااا اهمییت و ضیرورت نن و نییز میرور        . نمایند ارائه

و حیداکرر در   نامیه  های تحقیقات  )مطابق با دو فصل اول پاییان بندی و ارائه شکاا و جمعادبیات موضو  

 فرمت گزارش و ارائه در لینک زیر موجود است:باشد. م  ( اسالید 51

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

  موضیو    موضوع  غییر از موضو  ارائه بصورت پیش فرض موضو  پایان نامه خواهد بود. دانشجویان  که

نذر ماه نسبت به اعالم موضو  و اخذ تاییید   03پایان نامه را جهت ارائه مد نظر دارند م  بایست حداکرر تا 

 اقدام نمایند.نقای دکتر سنگری  ااز سرپرست سمینار

  نییاما بیی فولییدر یییک قالییب در سییمینار پاورپوینییت و اا دی پیی  وردا فایییل ارائییها روز درضییروری اسییت 

 . شود داده تحویل التین صورتب دانشجو خانوادگ 

 است زیر موارد شامل یاب شارز معیارهای : 

 رعاییت  مناسیبا  نظی   و فرمیت  بیا  مطالب ارائه مناسبا ظاهر و غن  محتوای با فرمت طبق اسالید تهیه .5

 ( نمره 4... ) و مطالب هماهنگ 

 بیه  گیوی   پاسی   توانای  موضو ا نسبت به دانشجوو تسلط  میزان اطال  مطالبا بودن رسا و بیان شیوه .2

 (نمره 6) شده تعیین زمان در مطالب اتمام و سواالت

 (نمره 53) فرمت طبق سمینار مکتوب گزارش علم  محتوای .0

  سیمینار  یاب  شارزشیوه مطابق مصوبه شورای نموزش  و تحصیالت تکمیل  دانشکده های فومن و کاسپینا

 بصورت زیر خواهد بود:

در صیورت عیدم    انجیام خواهید شید و   اسیتاد راهنمیا    و سمینار سرپرستتوسط  امشترکیاب  ارائه شارز .5

 .صورت خواهد گرفتسرپرست سمینار  تماما توسطیاب  نن شحضور استاد راهنما در جلسه ارائها ارز

 انجام خواهد شد. توسط استاد راهنماتماما مکتوب گزارش یاب  شارز .2

 

 



 ومنارائه سمینار دانشجویان دانشکده فنی ف ترتیب

 

 نام و نام خانوادگ  ردیف

 پیرهادی صمی  5

 جعفری نگار 2

 حمله ور تارا 0

 خالق  امیر 4

 پوررجب بهاره 1

 حسین زاده ارین 6

 خسروی نوده سودابه 7

 رحمان  مینا 8

 زادگان باوی داود 9

 عابدین  احسان 53

 کیان  افشین 55

 مرتضای  عل  52

 موسوی قرا سید محمد 50

 واحدی افراچال  منیره 54

 

 


