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 باسمه تعالی 

 

 آیین نامه

 دانشجویان ارشد  مقاالتِ سمینار

 الکترونیکی مرکز آموزش

 
با هدف  ودر راستای بهبود فرایندها،  به منظور ارتقای علمی دانشجو و با توجه به اقتضائات شیوه آموزش محور و

ه شیوه ذیل ب ارائه سمینارآیین نامه، این تاریخ تصویب از  آشنایی دانشجو با فن مقاله نویسی و تمرین تتبع،
 .شوداجرایی می 

 

 تعریف درس سمینار ماده یک:
منظور از سمینار عبارتست از یک ماده درسی نظری از دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد  .1

وهشی( پژ -ناپیوسته که در شیوه آموزشی جایگزین بخشی از واحد های پایان نامه )در شیوه آموزشی
 می شود. 

بدون  واحد های درسی واز آنجا که تحصیل در شیوه آموزش محور با محوریت آموزش و به صورت  .2
واحد در واحد های درسی دانشجو مقطع کارشناسی  2، گذراندن درس سمینار به ارزش پایان نامه است

 .ارشد آموزش محور مرکز آموزش الکترونیکی الزامی است

 به لحاظ مقررات تابع آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته است.سمینار درس  .3
 

 رماده دو: اهداف ارائه درس سمینا
ایجاد توانایی به منظور بهره گیری از آموخته ها و مباحث مربوط به رشته تحصیلی )در یک زمینه  .1

 خاص(
نقد و بررسی مسائل و موضوعات طرح شده در کتابها، مقاالت، پایان نامه ها و مانند آنها در زمینه  .2

 مربوط به آن رشته و بر اساس موضوع تعیین شده

 منظور پژوهش و تتبع در موضوعات نظری ارتقاء توانایی در دانشجو به .3

 ایجاد مهارت در دانشجو در زمینه توانایی تجزیه و تحیلیل ، قضاوت و طرح علمی موضوع .4

ارتقاء مهارت در دانشجو برای ارائه سمینار، شرکت در بحث های گروهی، ارائه گزارش های علمی  .5
 در همایش های تخصصی

 

 درس سمینار)زمان، شیوه(  ماده سه:
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وی شیوه آموزشی به جای بخشی از واحد      . درس سمینار یک درس نظری دو واحدی است که دانشج1        
های پایان نامه و به منظور تحقیق و تتبع نظری و زیر نظر مدرس مربوط، پیرامون یک موضوع تخصصی معین، 

حضور در بحث گروهی بصورت ، مقاله مکتوب مطالعه و تحقیق کرده و نتیجه را در قالب گزارش شفاهی و
 حضوری یا غیر حضوری ارائه می دهد.

 .استروش تحقیق  درسگذراندن  ،سمینار درس پیش نیاز. 2

 .سمینار را انتخاب کنند درسِ می توانندسوم به بعد  نیمسالاز  صرفاًدانشجویان . 3

تواند وم میس نیمسالدر درس روش تحقیق موفق به قبولی نشود، در درصورتی که دانشجویی تبصره: 

 به صورت هم نیاز انتخاب کند.درس سمینار را 

یل تشک سی با عنوان سمینارِ استاد مربوطبرای هر دوره سمینار، مانند کالسهای مرسوم مجازی کال. 4
 خواهد شد.

 ارائه می شود. نیمسالیک طول هر درس سمینار در . 5

 .دارا استنیز را در ترم تابستان قابلیت ارائه  درس سمینار. 6
 است. 12. نمره قبولی درس سمینار مانند سایر دروس 7

ب کند را کس قبولینمره  نیمسالکه نتواند در یک  ییدرس سمینار مانند دیگر دروس بوده و دانشجو. 8
ماه است. تمدید در مرحله اول، مشروط به پرداخت  3به مدت  در مرحله اول با موافقت استاد قابل تمدید

خواهد بود چنانچه دانشجویی در فرصت سه ماهه مرحله  20نمره از  2شهریه یک واحد سمینار و کسر 
اول نیز موفق به کسب نمره قبولی نشود، الزم است مجدداً به انتخاب واحد مذکور و پرداخت کامل شهریه 

  سمینار اقدام کند.

 سمینار بالفاصله پس از انتخاب واحد در قالب جلسات کارگاهی آنالین آغاز می شود. درس. 9

ار در چه حداقلسمینار در قالب پنج جلسه آنالین خواهد بود که دانشجو موظف است  درسِبرگزاری . 10
 د.کنجلسه آن شرکت 

 )مقاالت اینترنتی وغیر آن( هانوشتاردر صورتی که دانشجو تمام یا بخش قابل توجهی از مقاله را از . 11
مقاله غیرقابل پذیرش بوده و باید درس سمینار را مجدد در ترم بعد بدون استناد برداشت کرده باشد، 

 است. سمیناربا استاد  مجازتشخیص کپی برداری غیر  بگذراند.
 

 ) شرایط( سمیناراستاد  ماده چهار:
پاسخگوی کیفیت مقاله خواهد همچنین وی دارد عهده بر راهنمایی و هدایت مقاله را  ،استادِ سمینار. 1

 بود.

ناسی کارشمقطع  در برای تدریسوزارت علوم تحقیقات و فن آوری  قانونمطابق  سمینارشرایط استاد . 2
 است.ارشد 

 ند.انتخاب شو سمینارتوانند به عنوان استاد اساتیدی که مورد تایید گروه هستند می تبصره:
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آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تعیین و ابالغ می مصوبه شورای مطابق  سمیناراستاد وظایف . 3

 1.گردد

ورت ص آموزشیراهنمایی و هدایت سمینارهای دانشجویی، تنها توسط اساتید منتخب از طرف گروه های . 4
 گیرد.می

کنند که در عرصه علمی انتخاب  درس سمیناررا برای  واجد شرایطاساتید گروه های آموزشی موظفند . 5
 .و وظیفه دارند بر حسن عملکرد اساتید نظارت کافی داشته باشند باشندتوانمند  و مجازی

نفر(، موضوع تحقیق مقاله انتخاب  15حداکثر نفر و  7حداقل هر استاد برای تعداد محدودی دانشجو ). 6
می تواند با توجه به توانمندی استاد و موضوعات سمینار تعداد دانشجویان را محدود  آموزشی گروه. کندمی

 و مشخص نماید.

 تواند عنوان تحقیق را به استاد سمینار پیشنهاد داده و در صورت تایید آن را پژوهش نماید. دانشجو می. 7
 کالس سمینار برگزار کند. دو می تواند  . مدرس در یک نیمسال حداکثر8

 زمان اعالم نمره درس سمینار مطابق با دیگر دروس بوده و تفاوتی ندارد.. 9

 

 )وظایف( سمینارکارشناس  ماده پنج:

موزشی آو گروه سمینار که در ابتدای ترم به استاد  است سمینارکارشناس هر کالس سمینار نیازمند . 1
 .معرفی می شود

بایسته های اداری سمینار )مدیریت فرایند فارغ التحصیلی،  پژوهشدر طول تدوین  سمینارکارشناس . 2
 اعالم و حضور و غیاب در آنالینها، تعیین مشاوره ساختاری، رسیدگی به امور اداری،تطبیق با آیین نامه، 

  عهده دار است.را و...(  زمان ارائه سمینارو  تاریخ آنالین ها
هر کالس با هماهنگی استاد نسبت به گروه بندی . کارشناس سمینار با توجه به تعداد دانشجویان 3

 دانشجویان در دو یا سه گروه اقدام می کند.
کارشناس سمینار موظف است پیش از شروع ترم با هماهنگی استاد و مدیریت آزمون، زمان ارائه سمینار . 4

 گروه ها را مشخص نماید.

 

 جلسه ارائه سمینار ماده شش:

در شرایط خاص به صورت یا  در محل دانشگاه باید به صورت حضوریدانشجو پس از نگارش مقاله . 1
 بپردازد.ارائه مقاله به سمینار جلسه ای با حضور استاد نمایندگی های مرکز در در آنالین 

 سمینار تعیین خواهد شد.و کارشناس زمان جلسه ارائه با هماهنگی استاد  تبصره:

به صورت تصویری و با حفظ نکات امنیتی جهت اطمینان  تواندمیدر شرایط خاص ارایه آنالین سمینار . 2
 .برگزار شوداصالت ارایه دهنده  از

رت به صو ایط و امکانات نمایندگی های مرکزبا توجه به شر تشخیص شرایط خاص با مرکز بوده و. 3
 شود.آنالین تصویری برگزار می

                                                 
 .1. نگاه کن پیوست  1
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الس عضای همان کابا برگزاری جلسه سمینار در حضور دیگر  ترجیح افزایش مباحث آموزشی،به منظور . 4
و اطالع از نقاط قوت و ضعف در هم افزایی علمی  دانشجویان هم کالس یهمراه است. در این صورت

 دیگر دانشجویان در تقویت پژوهش موثر واقع خواهد شد. اعالم نظرقد و طبیعی است که ن .موثر است

اید به زمان ارسال مقاله ب قبل از جلسه سمینار برای استاد ارسال شود.با هماهنگی استاد متن مقاله باید  .5
گونه ای باشد که استاد وقت مطالعه و ارائه اصالحات پیشنهادی و دانشجو هم فرصت اصالح را داشته 

 باشد.

ص نواق است موظف دانشجود اشدر صورتی که پژوهش دارای کاستی ب، سمینار جلسات ارائه پس از. 6
 د.نمایبه استاد ارائه  را اصالح و پژوهش خویش

 استاد باید حداکثر تا ده روز پس از تاریخ سمینار نمره را به آموزش اعالم کند.. 7

و از و میزان فهم دانشج توان پاسخگویی به سئواالت استاد ،درسِ سمینار، به شیوه ارائهاز پنج نمره . 8
 مساله اختصاص دارد.

 نمره سمینار در جلسات ارائه نباید توسط استاد اعالم شود.. 9

رس داعطای نمره به متن تصحیح شده، نمره یاد شده به عنوان  تایید مقاله توسط استاد وپس از . 10
 شود.ثبت دانشجو سمینار برای 

زارت ومطابق با قانون نظام نامه آموزشهای الکترونیکی  در دوره آموزش محور تاریخ فارغ التحصیلی. 11
 .است  ن آوریفحقیقات وت ،لومع

رایط ند در صورت دارا بودن شکندانشجویانی که مایلند بجای نگارش مقاله، اقدام به تدوین پایان نامه . 12
 توانند تقاضای تغییر شیوه نمایند.الزم می

 

 مالیاداری و  ماده هفت:

 .شوداخذ میاز دانشجو  واحد سمینار 2به میزان شهریه واحد سمینار . 1
 .شودمیثبت  به میزان دو واحد موظف تدریسبرای استاد درس سمینار هر . 2

 

 زمان اجرا ماده هشت:
 وتصویب نهایی که تا تاریخ  تمام کسانیبه بعد و  931این آیین نامه برای تمام دانشجویان ورودی  .1

آیین نامه در شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی، عنوان مقاله آنها به تصویب نرسیده قابل این  ابالغ
 اجرا است. 

دانشجویی که در شیوه پیشین )دفاع از مقاله( نمره قبولی کسب نکرده است، می تواند با :  1هتبصر

ر شیوه کامل شهریه سمینار( تغیی موافقت گروه و رعایت کلیه قوانین و ضوابط سمینار )از جمله پرداخت
 دهد.

آنها پیش از تاریخ تصویب نهایی و ابالغ این آیین )موضوع(  «طرح نامه»دانشجویانی که  :2 تبصره

نامه به تصویب گروه رسیده است، در صورت تقاضا برای تغییر شیوه و استفاده از شیوه جدید سمینار 
باید درخواست کتبی خود را به کارشناس مقاله گروه خود ارائه دهند و در صورت موافقت گروه با این 
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سمینار و پرداخت شهریه درس جدید، امکان تغییر شیوه را خواهند درخواست، با انتخاب مجدد درس 
 داشت.

                                                  *** 
لسه جچهل و هشتمین الکترونیکی در  دانشجویان ارشد مرکز آموزشسمینار مقاالتِ کلیات آیین نامه 
 این جلسه، نخستبه تصویب رسید. براساس مصوبه 1394/ 4/ 10مورخ قرآن و حدیث شورای دانشگاه 
 دانشگاه محول شد.و تحصیالت تکمیلی به شورای آموزشی نامه ن ییبررسی جزئیات آ

 
سرانجام در تاریخ  دانشگاه پس از برگزاری جلسات متعددشورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

نج تبصره وهمچنین یک پیوست چهل و هفت بند و پاین آیین نامه را در هشت ماده و  22/5/1394
به تصویب نهایی رساند. مرکز آموزش الکترونیکی برای )وظایف استاد( با چهارده بند و یک تبصره 

 اجرایی نمودن این آیین نامه الزم است دستور العمل اجرایی تدوین نماید.


