بسمه تعالی

دانشکده برق و کامپیوتر

زمانبندی فعالیتهای درس سمینار /تحقیق و تتبع نظری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 79
زمان انجام

فعالیت

شرکت در جلسات سخنرانی /دفاع که در دانشکده برگزار میشود

از شروع دوره تا روز ارائه سمینار 88/8/1

انتخاب موضوع سمینار

با هماهنگی استاد راهنما (تعیین زمینه کلی تحقیق)

شرکت در کارگاه  -1فلسفه و مبانی تحقیق  -2ابزارهای تحقیق  -3اخالق علمی*

چهارشنبه 88/2/22

انجام تحقیق تحت نظارت استاد راهنما و ارائه گزارشهای دورهای به ایشان

در طول تابستان

ثبت نام در درس سمینار  /تحقیق و تتبع نظری

از شنبه  88/1/11تا چهارشنبه( 88/1/22ثبت نام اصلی ترم سوم)

شرکت در کارگاه  -1اصول گزارشنویسی  -2اصول نگارش  -3اصول ارائه شفاهی* چهارشنبه 88/7/12
شرکت در کارگاه آموزش ( Latexاختیاری)

چهارشنبه 88/7/17

تحویل گزارش نهایی به استاد سمینار برای بررسی و تأیید

تا موعدی که استاد راهنما تعیین می کند (قبل از )88/7/22

تحویل گزارش کتبی سمینار و بارگذاری فایل آن در سامانه دروس )(LMS

شنبه 88/7/27

ارائه شفاهی سمینارها

چهارشنبه 88/8/1

*شرکت در کارگاه ها الزامی است .غیبت دانشجو در کارگاهها منجر به ثبت نمره مرردودی در درس سرمینار
خواهد شد.
-

برای دانشجویان شیوه آموزشی -پژوهشی استاد سمینار همان استاد راهنمای پایان نامه اسرت کره در نیمسرال اول
تحصیل تعیین شده است.

-

دانشجویان آموزش محور میتوانند یکی از اعضای هیئت علمی گرایش خود را (با موافقت ایشان) به عنوان اسرتاد
سمینار انتخاب نمایند و تحقیق خود را زیر نظر ایشان به انجام رسانند ،در غیر این صورت اسرتاد سرمینار توسر
دانشکده تعیین خواهد شد.

زمانبندی تحویل پروپوزال و دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه آموزشی -پژوهشی ورودی79
فعالیت

تحویل گزارش پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه (پروپوزال) و بارگذاری فایل آن**

زمان انجام

تا شنبه 88/8/22

تحویل گزارش تصویب شده پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه (پروپوزال) و بارگذاری فایل آن تا شنبه 88/8/23
تحویل فرم گزارش پیشرفت پایاننامه 1

تا شنبه 88/2/22

تحویل پایان نامه و فرم اعالم آمادگی دفاع (برای فارغ التحصیلی در نیمسال چهارم)

تا شنبه 88/1/1

** تاخیر در تحویل پروپزال :به ازای هر روز تاخیر پس از مهلت تعیین شده 0/1 ،نمره تاا دادار ر ده
روز پس از مهلت تعیین شده ،نهایتا یک نمره از نمره پایاننامه رسر نمره لحاظ خواهد شد.

