
 به بعد ۹۶ورودی مهر -اخذ و ارائه سمینار و پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد فرآیند

 کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه موظفند:

خود اقدام  کارشناسی ارشدتعیین استاد راهنمای سمینار و پروژه نسبت به  )نیمه ترم دوم( اردیبهشت ماه سال بعد 15حداکثر تا  .1

 نمایند.

خود را به تصویب گروه برسانند. برای این منظور  پروژه کارشناسی ارشدپیشنهاد  حداکثر تا پایان شهریور )تابستان ترم دوم( .2

 1۰، حداکثر تا و ارزیابی توسط استاد راهنما، جهت انجام فرآیند داوری پروژهالزم است نسخه تایید و امضا شده پیشنهاد 

  ه شود.به گروه ارای توسط دانشجو شهریور

در سامانه گلستان ثبت خواهد شد در غیر  ،در صورت تصویبتوجه: پس از ارائه پیشنهاد پروژه در مدت مقرر،  (1-2

 آن اقدام نماید. مجدد و تصویب  ( نسبت به ارائهمهراینصورت دانشجو موظف است ظرف مدت یک ماه )تا پایان 

 یا ترم سوم )مهر ماه( نسبت به اخذ درس سمینار خود اقدام نماید.دانشجو مجاز ) مختار( است در ترم دوم ) بهمن ماه(  .3

پایان شهریور ماه تا حداکثر در صورتی که در نیمسال دوم یعنی بهمن ماه درس سمینار را اخذ نمایند الزم است: ( 3-1

ارائه از سمینار خود دفاع نمایند. بدین منظور الزم است از حدود یک ماه قبل درخواست  ترم دوم( تابستان بعد از )آخر

 را به مدیر گروه تحویل دهند. جهت دفاع از سمینار سمینار و تعیین استاد داور

ه )پایان ما بهمنپایان حداکثر تا  در صورتی که در نیمسال سوم یعنی مهرماه درس سمینار را اخذ نمایند الزم است :( 3-2

 استاد تعیین و سمینار ارائه درخواست قبل ماه یک حدود از است الزم منظور بدیناز سمینار خود دفاع نمایند.  ترم سوم(

 .دهند تحویل گروه مدیر به را سمینار از دفاع جهت داور

 

 ،سال ورود )یا دوم(  نیمسال اوله کردن گزارش سمینار و پیشنهاد پروژه ارشد، در دبه منظور راهنمایی دانشجویان در  آما .4

و دانشجویان موظف به شرکت در این  می شودجلسه برگزار  5یا  4جلسات آمادگی سمینار و پروژه توسط اساتید گروه در 

 جلسات هستند.

 پروژهاز طرفی ارائه و از یک طرف درصدی از نمره سمینار کسر خواهد شد  صورت عدم رعایت برنامه زمانبندی فوق،در توجه: 

شنایی با روال ارزیابی و داوری پروژه ها و نیز افزایش سطح علمی، آبا تاخیر مواجه خواهد شد. عالوه بر این جهت  پایانی

نمره خواهد  25/۰هر مورد حضور  حضور به هم رسانند. دانشجویان دیگر جلسه دفاعیه سمینار 4دانشجویان موظف هستند حداقل در

 لحاظ خواهد شد. 19ره سمینار از و در صورت عدم حضور سقف نم داشت


