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 صورت بهبوده و تنها  نامه انيپاترجيحاً در راستای موضوع  ديبا یمدانشجويان کارشناسی ارشد ژنتيک  2 رسميناين وعناا، بتددر ا-لفا

طی را در تب امر، مربوطهد ستاابا زم هماهنگی الع و موضوب نتخااز اپس د هد بوانشجو موظف خوداهر ، متعاقباً سخنرانی ارائه شود

 برساند.ل درس مسئوع طالابه وه فتر گردطريق از  شده اعالم زمان مدت

 

ارش و نشجو جهت گزداگی دماآهمچنين و  (up-to-date) روز به یها شرفتيپس ساابر ر سميناى درس مر که مبناان يابا توجه به -ب

يا و ئه نطق کلی ف درس اراکه هد ديفرمانلطفاً توجه (، نامه انيپاوژه پرع از فادئه ، ارامثال عنوان به) باشد یمئه مباحث علمی ارا

 روز به% نتايج 40قل احده برگيرنددر ستيبا یمنتخابی ت اموضوعااز ئه شفاهی هر يک ، اراجهيدرنتده و نبو (Review)ورى مر

 باشد. Original Researchقل يک مقاله احد به مستقيمد ستناابا  (Original data)علمی 

 هنمر 20=رئه شفاهی سميناارا:ىبنده نمر-ج

( نمره تشويقی برای آن در نظر 1اختياری بوده و در صورت ارائه موفق يک ) صورت بهارائه شفاهی سمينار به انگليسی -د

 .شود یمگرفته 

 

 شفاهی(: )ارائه سمينار جزئيات -ه

 دقيقه 05 تا :پاسخ و پرسش -اساليد  35 تا 20: اساليد تعداد -دقيقه 35 تا 25 :ارائه وقت -

 زمانی با هماهنگی گروه انجام خواهد شد. بازه يکدر  سخنرانی نوبت -

شته و نمرات بر اساس چک ليست دا اختصاص نمره به استاد راهنما 15و  درس مسئول به نمره 5 سقف شفاهی گزارش نمره 20 از *

 .های موجود داده خواهد شد

 ارائه تاريخ و راهنما استاد دانشجو، نام مربوطه، درس گروه، اسم سمينار، تيتر شامل :عنوان اساليد -

 اختياری اساليدها گذاری شماره) شوند تهيه PowerPoint افزار نرم از استفاده با و Presentation کامل فايل صورت به اساليدها -

 است(.

دانشجو انتخاب موضوع توسط  ،های اعالم موضوع توسط استاد راهنما جدول زمانی درس شامل تاريخ) شده اساليدها بايد طبق تاريخ اعالم

 پيش از روز ارائه به مسئول درس تحويل داده شوند. ،شده صورت چاپ توسط مسئول درس و به (شده اساليدها و تحويل نسخه چاپ

 سمينار جلسات مقررات -و

 )بهغيبت مورد هر برای منفی نمره 5/0: سخنرانی در حضور عدم .باشد می الزامی گروه های سخنرانی تمامی در دانشجويان حضور -

 صورت مجازی و يا  حضور فيزيکی(

 منفی نمره 2: ناقص اساليدهای -

 اضافی تأخير هرروز ازای به منفی نمره 0 عالوه به منفی، نمره 2: تحويل و چاپ و کامل فايل تحويل تاريخ رعايت عدم -

 منفی نمره 2 دقيقه، 24 زير منفی نمره 0 اضافی، وقت :وقت رعايت عدم -

 مورد هر برای منفی نمره 5/1 :منبع بدون جداول و ها شکل از استفاده -

 (در گزارشات حضوری) منفی نمره :Pointer 1/5 از استفاده عدم -

 منفی نمره 0-2: سؤاالت به مناسب پاسخ عدم -

 يک درازای منفی نمره 2 به منجر امر اين رعايت عدم .باشد می ممنوع سمينار جلسات در همراه تلفن از استفاده :اخطار* 

 .گردد می تکرار صورت در جلسات از اخراج و مورد 

 


