
 بسمه تعالی

 در خصوص واحد سمينار به موارد زير توجه فرمائيد: دانشجوي گرامی لطفاً

 استاد راهنماي واحد سمينار و پايان نامه يکسان می باشند. 

 باشد. نيمسال دوم می زمان ارائه واحد سمينار حداكثر دو نيمسال و زمان اخذ آن ترجيحاً 

ن تغيير آن وجود ندارد. لذا خواهشمند است با دقت موضوع سمينار، به هيچ وجه امکا نپس از تعيي 

 موضوع و استاد راهنما را انتخاب فرمائيد.

باشد و عالوه بر استاد راهنما يك استاد مدعو به عنوان داور  نحوه ارائه سمينار به صورت كنفرانس می 

 توسط شوراي تخصصی گروه نيز در جلسه حضور خواهد داشت.

ضوع سمينار بايد حداقل يك ماه پس از اخذ واحد سمينار بصورت تايپ فرمهاي مربوط به تصويب مو 

 شده و با همين فونت، تکميل و به گروه تحويل داده شود.

 

 چند نكته ضروري

 

بايد در زمان  در صورتيکه پس از دو نيمسال دانشجو موفق به ارائه سمينار نشد، اين درس مجدداً -1

 نام توسط دانشجو اخذ شود.  ثبت

برگی صفحه اول، توسط اساتيدي كه در رابطه با موضوع انتخابی دانشجو تخصص دارند، فرم تك  -2

شود. بنابراين درخواست سمينار دانشجويان از زمان تحويل به گروه در گردش تصويب  تکميل می

 گيرد. قرار می

 كپی برگه انتخاب واحد نيمسالی كه در آن ترم اخذ شده در انتهاي همين فرم ضميمه شود. -3



 سمه تعالیاب

 كارشناسي ارشد  فرم تصويب سمينار 

 :نام و نام خانوادگی دانشجو:                          شماره دانشجويی:                         گرايش

 -------------------------------------------------------  موضوع سمينار:

 امضاء دانشجو:      شماره تماس دانشجو:                       استاد راهنما:                             

 

 شود: اين قسمت توسط گروه تکميل می

 نظريه تخصصی اساتيد مرتبط با موضوع:

 ---------------------------------------------رشته و تخصص:---------------------دكتر -1

---------------------------------------------رشته و تخصص:---------------------دكتر -2

 ---------------------------------------------رشته و تخصص:---------------------دكتر -3

 

 گروه گرايش:مديرنظريه 
 باشد مورد تاييد نمی         باشد مورد تاييد می   ---------------------دكتر

------------------------------------------------------------------------------توضيحات:

 -----------------تاريخ تصويب: 

 تصويب نشد    تصويب شد               نظريه نهايی شوراي تحصيالت تکميلی:  

 

 امضاء مدير گروه:                                                        

 

  

 



 شماره:............موسسه آموزش عالی دانشستان                                                                                  

 تاريخ:............

 

 سمه تعالیاب

 فرم مخصوص تصويب موضوع سمينار

 الف: مشخصات دانشجو:

 :دانشجويی شماره -3:                                 خانوادگی نام -2:                  نام-1

 معدل: -5تعداد واحد هاي گذرانده:                               -4

 تلفن تماس:

 

 ب: استاد راهنما:

 نام خانوادگی: -2                                نام:               -1

 رشته تخصصی: -4  مرتبه علمی:                             -3

 دانشگاه زمان تحصيل: -6  تخصص اصلی:                          -5

 تعداد پايان نامه ها و سمينارهايی كه به عنوان راهنما يا مشاور داشته ايد: -7

                                    د:             يايان نامه هايی كه در ترم جاري دارتعداد پ -8

 امضاء -9 

 



 شماره:............موسسه آموزش عالی دانشستان                                                                                  

 تاريخ:............

 

 سمه تعالیاب

 ج: موضوع سمينار :

 :  سمينار عنوان -1

 فارسي: 

 انگليسي:

 

 

 چكيده :  -2

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 شماره:............موسسه آموزش عالی دانشستان                                                                                  

 تاريخ:............

 

 سمه تعالیاب

 سوابق تحقيقات انجام شده : -3

  مورد( سپس خالصه 3اده كنيد را بنويسيد )حداقل هايی كه قرار است از آن استف در اين بخش مشخصات مقاله

 هر مقاله را در انتهاي فرم ضميمه نماييد.

 

 

 

 

 اهداف طرح :  -4



 شماره:............موسسه آموزش عالی دانشستان                                                                                  

 تاريخ:............

 

 سمه تعالیاب

 برنامه زمانبندي و شرح خدمات : -5

 

 به عنوان مثال

 مدت زمان شرح فعاليت رديف

1 

2 

3 

4 

 مرتبط با موضوعمطالعه مقاالت 

 آوري اطالعات جمع

 دسته بندي مطالب

 رينتيجه گي

 ؟؟ ماه

 ؟؟ ماه

 ؟؟ ماه

 ؟؟ ماه

 

 شروع كار :

 ذ واحد سمينار: اخزمان 

 مان تصويب سمينار: ز

 

 



 شماره:............موسسه آموزش عالی دانشستان                                                                                  

 تاريخ:............

 

 سمه تعالیاب

 :نام و نام خانوادگی دانشجو:                          شماره دانشجويی:                         گرايش

 ................................................................................................................................................................ موضوع سمينار:

 گروه : ينظريه شوراي تخصص -د

1- 

2- 

3- 

4- 

5-- 

                           :مدير گروه آموزشی                       

 رونوشت:
 دانشجو  -1

 استاد راهنما -2

 گروه   -3


