
 ارشد آموزش مهندسی برنامۀ درس سمینار دانشجویان کارشناسی

 ( 1399)ورودی 

 ( 1400-1سال تحصیلی )نیم               

 

ها شود. تدریسبرگزار می  ارائۀ سمینار دانشجویانب(  و    تادان تدریس اسالف(  صورت ترکیبی از  این درس به

 کنید. می  همالحظ حۀ دو  صفد که در جدول خواهد بو -های متنوع دربارۀ موضوع -وسیلۀ گروهی از اساتید به

 

 ارائۀ سمینارهای دانشجویی

تواند موضوع سمینار آزاد است، و می  دهد.ارائه می پایان ترم  ای در  بیست تا سی دقیقهحدود  هر دانشجو یک سمینار  

پایان احتمالی  موضوع  راستای  موضوع ،  نامهدر  از  یکی  آموزهای جذاب  یا  در حوزۀ  یاش مهنعلمی  با رتم  دسی،  بط 

 افزون بر محتوا، شکل و نحوۀ ارائه نیز اهمیت دارد. باشد.  مهندسیو کاربردهای متنوع علوم  

 . )چهار و نیم تا شش عصر( 18تا  16:30شنبه ساعت های سهروز: هایسخنران برگزاری زمان 

 . 18تا  14ساعت  بهمن 9شنبه روز   :ی دانشجوییسمینارها زمان ارائۀ

سها  رانیخنس  انکم ایلرننارها:  می و  سمینار  سامانۀ  درس  مهندسیکارشناسی،  آموزش  شماره  ارشد   درس   به 

نشانی   تاقاالبته  .    4001810801802 به  شده  رز  نیز   https://vroom.ut.ac.ir/engsci4  مجازی  رو 

  .ه باشد تا در صورت نیاز آماد  است

 : است بخش شامل دو یابی  ارزش  ارزشیابی درس:

دانشجو  گزارش رائۀ  ا  (1 هر  از    کهطوریبه،  تاداس   هر  سخنرانی  دربارۀ  توسط  ه  سخنرانیپس  استاد  دانشج هر  و  ر 

استاد نسبت به محتوای گزارش و تعامل او    کند.از مطالب آن به استاد مربوط ارسال می   یک صفحه گزارشی در حدود  

نمره دانشجو منظور  های هر دانشجو  های استادان به گزارش . میانگین نمرهکند گذاری می گزارش را نمره   ،در جلسات

 (.از بیستزده )دوا  شودمی

 نشجو )هشت نمره از بیست(. به سمینار دا ادانتنمرۀ اس ن میانگی (2

 ی و بهروزی. طاهری تندرست با آرزوی 

 

https://vroom.ut.ac.ir/engsci4


   

 ع موضو  استاد و جلسه   
ها  همۀ سخنرانی تذکر:  ) یختار

   (د نشوآغاز می   16:30ساعت 

1 
  رگانکتر بازد

 های آمیختۀ پژوهش در آموزش مهندسی  روش: موضوع
  آبان 18شنبه  سه

2 
  دکتر بازرگان 

 آموزش مهندسی   هایپژوهشاهات در اشتب زپرهیز ا  نکات اصلی در: موضوع
  آبان 25شنبه  هس

3 
 دکتر بازرگان 

 آموزش مهندسی      در هاوریگاهی به نوآن: موضوع
  آذر 2شنبه  سه

4    
   طاهری تر کد

   منطق فازیآشنایی مقدماتی با  :موضوع
 آذر  9شنبه  هس

5 
   طاهری کتر د

     علمی ۀ سمیناره نکته در ارائدزواد :موضوع
 ر آذ 16شنبه  سه

6 
 کتر حسینیان د

   شناسی كار و كاریابیروان  :موضوع
 آذر  23به  شنهس

7  
 ن دكتر حسینیا

   مهندسی  آموزش یاندانشجو نیاز مورد هایهارتم :موضوع
 ذر آ 30شنبه  هس

8 

 

 کتر موسوی مشهدی  د

 ی زندگ در محیط کار و یشیاند مثبت نقش رفتار و :موضوع
 دی    7  شنبههس

9 

 

    موسوی مشهدی دکتر 

 ی آشنایی مقدماتی با نانو فناور :موضوع
 دی  14شنبه  هس

10 
  ینیعکتر مد

   نویسی مقاله :موضوع
 دی  21شنبه  سه

 


