
  

  1/7/94 دانشكده برق و كامپيوتر كارشناسي ارشدنظري دانشجويان /تحقيق و تتبع سمينار شيوه نامه درس

  كليات

در جلسات سخنراني علمي دانشجويان با شركت تحصيل از نيمسال اول » سمينار/تحقيق و تتبع نظري« واحدي 2 درسفعاليت هاي  -1
نيمسال سوم دانشجويان در دد و هاي فرد (پاييز) ارائه مي گردرس فقط در ترمولي  ،شوددانشكده و انتخاب موضوع تحقيق آغاز مي

 . نمايندصورت رسمي در اين درس ثبت نام ميخود به تحصيل

در نيمسال است كه (مرور مراجع) پايان نامه  تحقيقه تحقيق درس سمينار در واقع مقدم ،پژوهشي-شيوه آموزشيدانشجويان براي  -2
براي ارائه پيشنهاد موضوع تحقيق پايان نامه (پروپوزال) در اواسط شود و دانشجو را آغاز مي پس از انتخاب استاد راهنمااول تحصيل 

 سازد.) آماده ميطور معمول يك ماه پس از تحويل گزارش سميناربهنيمسال سوم تحصيل (

 ضوعانتخاب مو تيجهسمينارها به آشنايي آنها با موضوعات تحقيقاتي دانشكده و درنجلسات ارائه شركت دانشجويان جديدالورود در  -3
شود و دانشجويان جديدالورود به ارائه سمينارها اعالن عمومي مي زمان بندي رو برنامهپايان نامه و استاد راهنما كمك مي كند. از اين

 شركت در اين سمينارها تشويق مي شوند.

 است. »استاد سمينار«و » سرپرست سمينار«مسئوليت ارزيابي درس سمينار به عهده دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده به عنوان  -4
تاد سمينار پژوهشي اس-شوند. براي دانشجويان شيوه آموزشيسرپرستان سمينار توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده انتخاب مي

محور مي توانند يكي از اعضاي . دانشجويان آموزشكه در نيمسال اول تحصيل تعيين شده است همان استاد راهنماي پايان نامه است
انند، انجام رسا زير نظر ايشان بهعنوان استاد سمينار انتخاب نمايند و تحقيق خود رعلمي گرايش خود را (با موافقت ايشان) بههيئت 

 در غير اين صورت استاد سمينار توسط دانشكده تعيين خواهد شد.

 كار گيرند.هاي ايشان را بهنماييطور مستمر استاد سمينار خود را از روند تحقيق مطلع سازند و راهدانشجويان موظفند به -5

هر يك از سرپرستان سمينار مسئوليت يك گروه  قرار مي گيرند ودرس گرايش هاي مختلف كارشناسي ارشد در گروه هاي مختلف  -6
 گيرد.نفر دانشجو را بر عهده مي  12-10شامل 

 ود.شانجام مي» چهارشنبه«هاي مربوط به درس سمينار حتي االمكان روزهاي فعاليت -7

، در هفته اول مهرماه جلسه هماهنگي با حضور همه سرپرستان سمينار تشكيل ي درس سميناربه منظور ايجاد وحدت رويه گروه ها -8
 شود.مي

آن را هم در سامانه   TEXيا  wordگزارش و فايل   pdfعالوه بر گزارش كتبي به دفتر تحصيالت تكميلي، دانشجويان بايد فايل   -9
 شود و كليه فايل ها در آرشيو دفترارگذاري نمايند. نام فايل ها بر اساس فرمت استاندارد دانشكده تعيين ميالكترونيكي دروس ب

 شود.تحصيالت تكميلي دانشكده نگهداري مي

طور دقيق توسط تحصيالت تكميلي دانشكده موعد تحويل گزارش و بارگذاري فايل آن و ساير فعاليت هاي درس سمينار هر سال به -10
 گردد.مي مشخص



 شود.	ماه) انجام ميارائه شفاهي سمينار دانشجويان حداكثر طي دو هفته (معموال هفته آخر مهرماه و هفته اول آبان -11

 سه بخش عمدهدر قالب هاي درس سمينار/تحقيق و تتبع نظري فعاليت -12

 دانشكده هاي علميشركت در سخنراني 

 شركت در كالس هاي نظري  
 ارائه سمينار  انجام تحقيق، تهيه گزارش و 

 مي شود.  انجام      

 بر اساس جدول زير انجام مي گيرد: ارزيابي دانشجويان -13

  نمره فعاليت

  2   علمي دانشكدهجلسات شركت در 
  3  كالس هاي نظريشركت در 

  6  ارزيابي استاد سمينار از گزارش كتبي 
  4  زارش كتبيگارزيابي سرپرست سمينار از 
  5  ارائه شفاهيز ارزيابي سرپرست سمينار ا

  
 است:شده مشخصفعاليت هاي مربوط به درس سمينار در جدول زير بندي زمان -14

  فعاليت زمان انجام  فعاليت
  در طول نيمسال اول و دوم تحصيل  شركت در جلسات سخنراني/دفاع

پس از انتخاب استاد راهنما و تعيين زمينه پژوهشي -براي دانشجويان آموزشي  انتخاب موضوع سمينار
براي دانشجويان آموزش محور از اواسط نيمسال اول  و نامهتحقيق پايان كلي

  تحصيل پس از تعيين استاد سمينار
  در طول نيمسال اول و دوم تحصيل  انجام تحقيق با راهنمايي و نظارت استاد سمينار

  ارديبهشت ماه  اول  شركت در كارگاه
  در طول تابستان  نارياستاد سم و راهنمايي نظارت با تدوين گزارش سمينار

  نيمسال سوم  ثبت نام در درس
  ماه هفته آخر شهريور  شركت در كارگاه دوم

  هفته اول مهر  (اختياري) Latexشركت در كارگاه آموزش 
  ماه)هفته سوم مهرتا يك هفته قبل از موعد تحويل گزارش به دفتر (معموال   تحويل گزارش به استاد سمينار براي بررسي و تاييد

  ماه)هفته آخر مهر تا موعد تعيين شده (معموال  ها حويل گزارش سمينار و بارگذاري فايلت
  )و هفته اول آبان ماههفته آخر مهردر موعد تعيين شده (معموال   و شركت در جلسات ساير دانشجويانمينار شفاهي سارائه 

 

 جويا شوند. دانشجويان مي توانند جزئيات مربوط به نحوه ارزيابي گزارش و ارائه شفاهي را از سرپرست سمينار خود -15

 



 شركت در جلسات علمي دانشكده:

(جلسات دفاع و سخنراني هاي جلسه علمي  8در  هر دانشجو بايد تا زمان محاسبه نمره درس سمينار (آبان ماه نيمسال سوم تحصيل) -16
 دانشكده باشد.» كميليدفاع دانشجويان تحصيالت ت«جلسه بايد مربوط به  5و حداكثر  2حداقل  .شركت نموده باشدعلمي) دانشكده 

پس از پايان بخش عمومي جلسات (شامل پرسش و خود را » هاي علمي/سخنراني گواهي شركت در سمينارفرم «دانشجويان بايد  -17
د تا پس از تاييد، توسط خود ايشان يا دفتر تحصيالت ت تكميلي يا مسئول جلسه تحويل دهنبه نماينده تحصيال پاسخ حاضرين)،

 .كندخللي در فضاي علمي و نظم جلسه ايجاد نبايد فرم  تاييد و تحويلشود.  بازگرداندهتكميلي 
 د.ندهميبه سرپرست سمينار تحويل ، آن را جلسه در فرم 8دانشجويان پس از ثبت  -18

  :الس هاي نظريشركت در ك

صورت كارگاهي طي دو روز (يك /تحقيق و تتبع نظري كه بههاي نظري درس سميناردانشجويان كارشناسي ارشد موظفند در كالس -19
 شود شركت) برگزار ميو هفته آخر شهريورماه ماه نيمسال دوم تحصيل و يك روز در ابتداي نيمسال سوم تحصيلروز در ارديبهشت

وم با سه اخالق علمي و در كارگاه د -3ابزارهاي تحقيق  -2مباني تحقيق فلسفه و  -1ها با سه عنوان نمايند. در كارگاه اول، كالس
  شوند. برگزار مي ،اصول ارائه شفاهي -3اصول نگارش  -2اصول گزارش نويسي  -1عنوان 

 دانشجو در اين درس مردود خواهد شد. ،هاي نظريدر صورت عدم حضور در كالس -20

 گزارش كتبي:

ي به ه از آن را براي بررسيك هفته قبل از تحويل گزارش به دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده، يك نسخحداقل دانشجويان موظفند  -21
يت وب سا(قابل دريافت از  »فرم تاييد گزارش سمينار«با تكميل ، استاد سمينار پس از بررسي .استاد سمينار خود ارائه نمايند

وند ر طور مستمر استاد سمينار خود را ازبهدر طول انجام تحقيق  بايددانشجويان بديهي است كه  .دنمايتاييد ميرا گزارش  )دانشكده
 .رفته باشندكار گهاي ايشان را بهو راهنماييخته تحقيق مطلع ساپيشرفت 

ه ) نسبت باست اواخر مهرماهشود و معموال كه هرسال توسط دفتر تحصيالت تكميلي تعيين مي( در مهلت مقرر بايددانشجويان  -22
 اقدام نمايند. ر سامانه الكترونيكي دروس و بارگذاري فايل آن د )به همراه فرم تاييد گزارش(تحويل گزارش كتبي سمينار 

 خواهد شد.سمينار منجر به مردودي دانشجو در درس  در مهلت مقرر عدم تحويل  گزارش -23

 سامانه الكترونيكي دروس بارگذاري نمايند.در را هم گزارش  TEXيا  wordفايل  بايستي، دانشجويان گزارش  pdf  فايلعالوه بر  -24

 ر اساس فرمت استاندارد دانشكده انجام شود.تعيين نام فايل ها بايد ب -25

 ضروري است.رعايت اصول اخالق علمي (از جمله عدم سرقت علمي و ...) هنگام تدوين گزارش سمينار  -26

 گيرد.به دانشجو تعلق ميتشويقي  5/0براي تهيه گزارش،  TEXدر صورت استفاده از محيط  -27

   :ظر گرفته شوند عبارتند ازدر ن گزارش كتبي ي كه بايد در تهيهموارد مهمبرخي  -28
 مراجع) ،نتيجه گيري ،متن اصلي ،مقدمه ،كلمات كليدي ،چكيده مطالب، فهرست ،ساختار مناسب گزارش (عنوان 

  قواعد نگارشرعايت 

 رواني متن 

 ها و فصولانتخاب عناوين مناسب براي بخش 

 ي مناسبهاپاورقي 



  وب سايت دانشكده و دانشگاه)قابل دريافت از ( اصفهان هاي دانشگاه صنعتي پايان نامهنامه تدوين شيوهفرمت 

  فرمت مراجع انگليسي (مطابق استانداردIEEE  وACM(  فرمت مراجع فارسيو 

  تعداد مناسب مراجع  

  30تا  25بين گزارش تعداد صفحات  
 دو روصورت بهگزارش  چاپ 

 است نويسي و قواعد نگارش به آنها اشاره شدهنكاتي كه در كارگاه گزارش. 

 ارائه شفاهي:

 .استدقيقه فرصت پرسش و پاسخ  5دقيقه است و پس از آن  15زمان ارائه شفاهي هر سمينار  -29
 گروه خود شركت نمايند.دانشجويان موظفند در جلسات ارائه شفاهي همه دانشجويان هم -30

جلسات، كيفيت و كميت اساليدها، بيان مناسب،  رعايت زمان ارائه، حضور در :عبارتند ازدانشجويان مهم در ارزيابي ارائه شفاهي موارد  -31
 .است گرديدهطور كلي رعايت نكاتي كه در كارگاه ارائه شفاهي به آنها اشاره و به ارائه تسلط به موضوع، رعايت توازن بين بخش هاي


