
  
  معارف و اندیشه اسالمیدانشکده 

  

  در مقطع ارشد "رس سمینارد"چگونگی ارائه  دستورالعمل
  رس سمینار در مقطع ارشد :د

تحقیق، نحوه استفاده از منابع اطالع  هدف از ارائه سمینار، آشنایی عملی دانشجویان کارشناسی ارشد با اصول اولیه روش: 1ماده 
مثابه جستجو، جمع آوري،  و در واقع به  تحقیق در ارتباط با موضوع سمینار است هی نتایج یکرسانی و شیوه ارائه کتبی و شفا

مطالعه و ارائه کلیه فعالیت هاي پژوهشی انجام شده در مسیري هدفمند تلقی می گردد که در نهایت منجر به مشخص شدن مسیر 
  .پژوهش دانشجو و تنظیم طرح پیشنهادي پایان نامه او می باشد

  
  .را اخذ نماید نیمسال دوم تحصیلی واحد سمینار در واحد است و دانشجو موظف است تا 2تعداد واحد سمینار  :2ده ما
  

استاد راهنماي  ،پیشنهاد موضوع سمینار  دانشجو موظف است در پایان نیمسال  اول و تا شروع نیمسال دوم با پر نمودن فرم :3ماده 
  انتخاب نماید و پس از امضاي مدیر گروه  به واحد پژوهش تحویل نماید.یان نامه ي خود را درس سمینار و پا

  
ابتدا آن را به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسانده و به واحد  فرم پیشنهاد عنوان سمینار دانشجو موظف است با پر نمودن  :4ماده 

  پژوهش تحویل نماید. 
  

  .می باشد وراستاي موضوع پایان نامه دانشج پیشنهاد و تصویب موضوع براي سمینار در: 5ماده 
  

  و طبق برنامه ریزي گروه می باشد. سوم (مهرماه)نیمسال  هفته اولحداکثر تا آخرین مهلت دفاع از سمینار دانشجویان،  :6ماده 
  الزامی است.شرکت اعضاء هیات علمی و دانشجویان گروه در جلسات سمینار ،  تبصره:

  
  .ماه می باشد 6حداقل مدت زمان میان تصویب موضوع در گروه و دفاع از سمینار  :7ماده 

  
عضو هیئت علمی نماینده گروه و  دفاع از سمینار در یک جلسه عمومی که از قبل اعالم شده باشد و با حضور استاد راهنما، :8ماده 

 تعیین می 1و نماینده گروه با ضریب  2ستاد راهنما با ضریب نهایی از ترکیب نمره ا صورت می گیرد. نمره انسایر اساتید و دانشجوی
  دقیقه پاسخ به سواالت می باشد. 5دقیقه سخنرانی و  15دقیقه شامل  20مدت زمان ارائه هر سمینار  .گردد

یا دانشکده  عضو هیئت علمی از گروه و گروه موظف است براي هر جلسه دفاعیه سمینار دانشجو و یا دانشجویان، یک یا چندتبصره: 
  .تعیین نماید به عنوان داور داخلی خود را براي حضور در جلسه و ارزیابی دفاعیه

  
و کتابخانه  و به استاد راهنما ، صحافیي نگارش سمینار تهیهارش سمینار خود را در قالب الگودانشجو موظف است که گز :9ماده 

  .تحویل نماید  دانشکده
  

  وط به داشتن نمره سمینار و تحویل طرح پیشنهادي پروپوزال پایان نامه خواهد بود.ثبت نام در ترم سوم من :10ماده 
                                                        نمره از نمره نهایی سمینار کسر خواهد گردید. 2دانشجو تبصره: در صورت عدم رعایت تاریخ مذکور  توسط 

  


