دستورالعمل نحوه برگزاری سمینار گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری
دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
الف)کليه دانشجويان دکتري می بايست پس از دفاع از طرح پيشنهاد رساله دکتري در پايان هر نيمسال تحصيلی
نسبت به ارائه سمينار گزارش پيشرفت تحصيلی با نظارت استاد راهنما و مدير گروه اقدام نمايند.

ب) دانشجو موظف است با نظارت استاد راهنما نسبت به ارائه متن گزارش سمينار ،فايل پاورپوينت و همچنين
تکميل و ارائه فرم پيوست شماره يک به مديرگروه (يا نماينده مديرگروه) قبل از برگزاري جلسه اقدام نمايد.
ج) دانشجو بايد حداقل  48ساعت قبل از زمان ارائه سمينار ،مقدمات ارائه را به صورت مجازي در سامانه اسکایپ
با تشکيل يک جلسه و دعوت از مدير گروه ،استاد /اساتيد راهنما ،استاد /اساتيد مشاور و اساتيد داور با نظر مدير
گروه و بارگذاري فايل گزارش ،فايل ارائه ،فرم پيوست و ديگر مستندات را فراهم نمايد.
د) عدم ارائه سمينار به منزله یک بار مشروطي در ترم ثبت خواهد شد و چنانچه دانشجو دو نيمسال تحصيلی
مشروط شود وضعيت تحصيلی وي براي تصميمگيري نهايی به کميسيون موارد خاص دانشگاه ارجاع خواهد شد.
ه) نتيجه جلسه در قالب تاييد يا رد سمينار توسط مديرگروه (يا نماينده مدير گروه) صورتجلسه و به امضاء اساتيد
حاضر در جلسه خواهد رسيد .تاييد فرم گزارش پيشرفت دانشجويان دکتري منوط به تاييد سمينار شش ماهه در
صورتجلسه گروه و تحصيالت تکميلی دانشکده خواهد بود.
و) براي دانشجويانی که کمتر از شش ماه از زمان دفاع طرح پيشنهادي رساله آنها می گذرد ،نيازي به برگزاري
جلسه سمينار نمی باشد.
ز) دانشجويانی که در شش ماه گذشته موفق به پذيرش يا چاپ مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از موضوع رساله
شدهاند با ارائه مستندات خود به مدير گروه با تاييد مدير گروه از ارائه سمينار شفاهی معاف میباشند.

پیوست شماره 1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه سمینار شش ماهه
نام دانشجو:
دانشکده مهندسی مکانيک

رشته و گرايش:

شماره دانشجويی:

تاريخ ارائه سمينار:
عنوان رساله:

نظر هیأت داوران:
عالی

خوب

متوسط

ضعيف

تسلط بر موضوع تحقيق









چگونگی پيشرفت در مسير تحقيق









کيفيت نگارش









نحوه ارائه شفاهی









اصالحات پیشنهادي:

نتیجه نهایي ارزشیابي براي انتقال به فرم گزارش پیشرفت:

 خوب  :روند پيشرفت رساله دانشجو قابل قبول است.
 متوسط :روند پيشرفت رساله دانشجو نياز به تجديد نظر بر طبق موارد اصالحی دارد.
 غيرقابل قبول :عملکرد دانشجو در نيمسال گذشته مورد رضايت نمی باشد( .در اين صورت دانشجو مشروط تلقی خواهد شد)
اعضاي هیأت داوران
استاد راهنماي اول
استاد راهنماي دوم
استاد مشاور اول
استاد مشاور دوم
مدير گروه  /نماينده
مديرگروه

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

محل خدمت

امضاء

