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 گروه ژنتيك پزشكي

 زنجاندانشگاه علوم پزشكي 

 بسمه تعالي
 

  .Ph.D مقطع انیدانشجو 2درس سمینار  ین نامهئآ
 

شده و پیشنهاد  نامه( ط با موضوع پايان)ترجیحاً مرتب اعضاي محترم هیات علمي گروه سمینار از طرف عناويندر ابتدا،  -الف

موضوع مورد عالقه  بانتخا هر دانشجو موظف خواهد بود پس از اً،متعاقبتوسط مسئول درس رسماً اعالم میگردد.  

مسئول از طريق دفتر گروه به اطالع  در طي مدت زمان اعالم شده الزم با استاد مربوطه، مراتب را هماهنگيخود و 

 .دبرسان درس

و همچنین آمادگي دانشجو  (up-to-date)هاي به روز   با توجه به اين امر كه مبناي درس سمینار بر اساس پیشرفت -ب

نامه(، لطفاً  مباحث علمي میباشد )به عنوان مثال، تمرين نگارش كتبي و ارائه دفاع از پروژه پايان جهت گزارش و ارائه

نبوده و در نتیجه، گزارش كتبي و ارائه شفاهي هر  (Review)توجه فرمائید كه هدف درس ارائه نطق كلي و يا مروري 

با استناد مستقیم   (Original data) روز علمي نتایج به% 05حداقل يك از موضوعات انتخابي میبايست دربرگیرنده 

 باشد. Original Research اقل دو مقاله حدبه 

 نمره 01سمینار = ارائه شفاهي   نمره 01گزارش كتبي =    نمره بندي: -ج

 ها: گزارش و طول آن اصلي بخشهاي -د

 تحويل تاريخ، نام دانشجو، استاد راهنما و : شامل تیتر سمینار، اسم گروه، درس مربوطه(Title Page) صفحه عنوان   -0

 كلمه 051-251  اي جامع از كل گزارش چکیده: خالصه -2

 صفحه 4-2  (Background and Significance)مقدمه و اهمیت  موضوع   -0

 صفحه  01-5 (Data) هاي علمي و داده :  شامل نتايج (Main Body)متن اصلي  -4

 صفحه  4-2:   (Discussion)بحث و نتیجه گیري  -5

 ، حاوي لیست كامل نويسندگانفورمت پايان نامه شبیه به ،: صفحات مستقل (References)فهرست منابع  -6

 (صفحات مستقلو جداول ضمیمه با ذكر منابع ) (Legendشکل ها )با زير نويس يا  -7

 *باشد( ميبه فارسي  0سمینار  اصلي ) نگارش*  جزئیات گزارش كتبي: -8

  02شماره  Times New Roman -انگلیسي        04شماره  B L/N/Y/Z -فارسي        :  ها  Fontوع و اندازهن  -

 ( 01و  02) زيرنويس شکل ها دو شماره كوچکتر تبصره:* 

  1.5 lines: (Line Spacing)فاصله خطوط   -

 در هر جهت 2.5 cm: (Margins)ها   حاشیه  -

 فايل كامل الکترونیك يكدر  ان )بدون شماره(: وسط پايین هر صفحهشماره صفحات، به جز عنو  -

 : مقررات گزارش كتبي -ه

 شوند. ( تحويل گرفته میMS Word)شامل صفحات پرينت شده و يك فايل كامل  تکمیل شده كامالً هاي فقط گزارش  -

 نمره منفي به ازاي هر روز تأخیر اضافي 0 ، به عالوهنمره منفي 2  عدم رعايت تاريخ تحويل:  -

 نمره منفي 51/1-2 : عدم رعايت فانت ها  -

  25/1:  هر كدام منفي واضح اماليي -مشکالت تايپي  -

 نمره منفي  0-0عدم رعايت حاشیه ها/ فاصله خطوط/ شماره صفحات و ساختار به هم ريخته:   -

 

9/9/2991  

 

 



 
2 

 

 هر مورد نمره منفي براي 0عدم زير نويس شکل ها:   -

 نمره منفي براي هر مورد  0و  51/1،  51/1منابع غلط :  به ترتیب  عدم ذكر منابع، منابع ناقص و  -

نمره منفي  5مشمول  بحثو  مقدمههاي  در قسمت Copy and Pastingيا  : ترجمه مستقیم از انگلیسي به فارسي واخطار *

   بود.غیر قابل قبول خواهد  آنمورد شده و بیش از  0براي 

  جزئیات سمینار )ارائه شفاهي(: -و

 دقیقه 05پرسش و پاسخ:  تا   - عدد 01تا  21تعداد اساليد:   - دقیقه  05تا  25وقت ارائه:    -

 نوبت سخنراني با قرعه كشي براي هر سمینار تعیین خواهد شد.  -

  ارائه تاريخ، استاد راهنما و واساليد عنوان:  شامل تیتر سمینار، اسم گروه، درس مربوطه، نام دانشج  -

اساليد گذاري تهیه شوند )شماره  PowerPointو با استفاده از نرم افزار  Presentationاساليد ها به صورت فايل كامل   -

 ها اختیاري است(.

  مقررات جلسات سمینار -ز

براي هر  منفي نمره  5/0 :سخنرانيعدم حضور در   .باشد الزامي مي گروه يها رانينسخ تماميحضور دانشجويان در   -

 غیبت مورد

 نمره منفي  2 :هاي ناقصاساليد  -

نمره منفي به ازاي هر روز  0نمره منفي، به عالوه  Handout : 2 و تحويل فايل كامل و چاپعدم رعايت تاريخ تحويل   -

 تأخیر اضافي

  نمره منفي 2 ،دقیقه 24زير        نمره منفي 0، وقت اضافي عدم رعايت وقت:    -

 نمره منفي براي هر مورد 51/1 : استفاده از شکل ها و جداول بدون منبع  -

 نمره منفي Pointer :  51/0عدم استفاده از   -

 نمره منفي 0-2  :عدم پاسخ مناسب به سئواالت  -

 نمره 0  سمینار به انگلیسي قابل قبولتشويقي: ارائه  -

نمره منفي در ازاي يك  2ممنوع میباشد.  عدم رعايت اين امر منجر به  ر جلسات سمینارداستفاده از تلفن همراه : اخطار *

 ج از جلسات در صورت تکرار میگردد.اخرامورد و 

 

 ،آرزوي توفیقبا 

 مهرداد پدرامدكتر 

 مسئول درس


