تلرتتزتلزت

باسمه تعالی
موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
آیین نامه سمینار کارشناسی ارشد

به منظور ارتقای علمی دانشجو ،در راستای بهبود فرایندهای آموزشی و پژوهشی و باا هاد آشانایی
دانشجو با فن گزارش و مقاله نویسی و تمرین تتبع،آیین نامه درس سمینار به شیوه ذیل اجرایی مای
شود:
ماده یک :تعریف درس سمینار
 )1درس سمینار یک درس نظری دو واحدی است که دانشجوی شیوه آموزشی به منظور تحقیق و
تتبع نظری و زیر نظر مدرس مربوط ،پیرامون یک موضوع تخصصای معاین ،ماالعاه و تحقیاق
کرده و نتیجه را در قالب گزارش شفاهی و گزارش مکتاو ،،حضاور در بحا گروهای بصاور
حضوری یا غیر حضوری ارائه می دهد.
 )2از آنجا که تحصیل در شیوه آموزش محور با محوریت آموزش و به صور واحد های درسای و
بدون پایان نامه است ،گذراندن درس سمینار به ارزش  2واحد در واحد های درسی دانشجو مقاع
کارشناسی ارشد آموزش محورالزامی است.
 )3درس سمینار به لحاظ مقررا تابع آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته است.
ماده دو :اهداف ارائه درس سمینار
 )1ایجاد توانایی به منظور بهره گیری از آموخته ها و مباح مربوط به رشته تحصایلی) در یاک
زمینه خاص(
 )2نقد و بررسی مسائل و موضوعا طرح شده در کتابها ،مقاال  ،پایان نامه هاا و مانناد آنهاا در
زمینه مربوط به آن رشته و بر اساس موضوع تعیین شده
 )3ارتقاء توانایی در دانشجو به منظور پژوهش و تتبع در موضوعا نظری و عملی
 )4ایجاد مهار در دانشجو در زمینه توانایی تجزیه و تحیلیل  ،قضاو و طرح علمی موضوع
 )5ارتقاء مهار در دانشجو برای ارائه سمینار ،شرکت در بح های گروهی ،ارائه گازارش هاای
علمی در همایش های تخصصی
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ماده سه :زمان و شیوه درس سمینار
 )1دانشجویان صرفاً از نیمسال سوم به بعد و با گذراندن حد اقل تعداد واحدی کاه گاروه تعیاین
می نماید(  18واحد )  ،می توانند درسِ سمینار را انتخا ،کنند.
 )2در نیمسالی که دانشجو اقدام به ثبت نام درس سمینار می نماید  ،موظف است فارم تکمیال
شده سمینار (فرم  ) 100که مربوط به ثبت عنوان سمینار می باشد را قبل از موعاد مقارر ،در
همان نیمسال به استاد درس سامینار از اتوماسایون اداری ساامانه ارساال نمایاد ،و همچناین
پیگیری نماید تا قبل از انقضای زمان تعیین شده فرم تائید شده از طر استاد به امور آموزشی
موسسه ارائه شده باشد .در غیر اینصور آن درس از نظر موسسه حذ شده تلقی می شود.
 )3برای هر دوره سمینار ،مانند کالسهای مرسوم مجازی کالسی با عناوان" روش تحقیاق " کاه
شامل دو جلسه و هر جلسه دو ساعت  ،توسط استاد روش تحقیق ارائه می شاود و  25در صاد
نمره درس سمینار را شامل می شود .بقیه  75در صد نمره درس سامینار بعهاده اساتاد درس
سمینار مربوطه می باشد.
 )4هر درس سمینار در طول یک نیمسال ارائه می شود.
 )5درس سمینار قابلیت ارائه در ترم تابستان را نیز دارا است.
 )6نمره قبولی درس سمینار مانند سایر دروس  12است.
 )7دانشجویی که به عللی موجه  ،نتواند در یک نیمساال درس سامینار را تکمیال نمایاد  ،باا
موافقت شورای گروه ،این درس در آن ترم ناتمام اعالم شده و قابل تمدید درترم بعد میباشد .در
ترم دوم فقط شهریه ثابت این درس را پرداخت می نماید.
 )8در صورتی که دانشجو تمام یا بخش قابل توجهی از گازارش سامینار را از نوشاتارها) مقااال
اینترنتی وغیر آن( بدون استناد برداشت کرده باشد ،گزارش غیرقابل پذیرش باوده و بایاد درس
سمینار را مجدد در ترم بعد بگذراند .تشخیص کپی برداری غیر مجااز باا اساتاد درس سامینار
است.
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ماده چهار :استاد سمینار ) شرایط(
 )1استادِ سمینار ،راهنمایی و هدایت سمینار را بر عهاده دارد همچناین وی پاساخگوی کیفیات
گزارش سمینار خواهد بود.
 )2شرایط استاد سمینار ماابق قانون وزار علوم تحقیقا و فن آوری برای تادری

در مقااع

کارشناسی ارشد است.
تبصره :اساتیدی که مورد تایید گروه هستند میتوانند به عنوان استاد سمینار انتخا ،شوند.
 )3وظایف استاد سمینار ماابق مصوبه شورای آموزشی و تحصیال تکمیلای موسساه تعیاین و
ابالغ می گردد.
 )4راهنمایی و هدایت سمینارهای دانشجویی ،تنها توسط اسااتید منتخاب از طار گاروه هاای
آموزشی صور می گیرد.
 )5گروه های آموزشی موظفند اساتید واجد شرایط را برای درس سمینار انتخا ،و به دانشجویان
معرفی نمایند که در عرصه علمی و مجازی توانمند باشند و وظیفه دارند بار حسان عملکارد
اساتید نظار کافی داشته باشند
 )6موسسه در هر نیمسال اساتید سمینار و میازان ظرفیات پاذیرش دانشاجو توساط آنهاارا باه
دانشجویان اعالن می نماید..
 )7هر استاد برای تعداد محدودی دانشجو ،موضوع تحقیق سامینار را انتخاا ،مای کناد .گاروه
آموزشی می تواند با توجه به توانمندی اساتاد ،موضاوعا سامینار و تعدادمتقاضایان ،تعاداد
دانشجویان را محدود و مشخص نماید.
 )8دانشجو میتواند عنوان تحقیق را باه اساتاد سامینار پیشانهاد داده و در صاور تاییاد آن را
پژوهش نماید.
 )9زمان اعالم نمره درس سمینار ماابق با دیگر دروس بوده و تفاوتی ندارد.
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ماده پنج :جلسه ارائه سمینار
 )1دانشجو پ

از نگارش سمینار باید به صور حضوری در محل موسسه یا در شرایط خاص

به صور آنالین در جلسه ای با حضور استاد سمینار به ارائه سمینار بپردازد.
 )2ارایه آنالین سمینار در شرایط خاص میتواند به صور تصویری و باا حفا نکاا امنیتای
جهت اطمینان از اصالت ارایه دهنده برگزار شود.
.
 )3به منظور افزایش مباح آموزشی ،ترجیح با برگزاری جلسه سمینار در حضور دیگر اعضاای
همان کالس است .در این صور همراهی دانشجویان هم کالس و اطاالع از نقااط قاو و
ضعف در هم افزایی علمی موثر است .طبیعی است که نقد و اعالم نظر دیگر دانشاجویان در
تقویت پژوهش موثر واقع خواهد شد.
 )4متن سمینار باید با هماهنگی استاد قبل از جلسه سمینار بارای اساتاد ارساال شاود .زماان
ارسال گزارش سمینار باید به گوناه ای باشاد کاه اساتاد وقات ماالعاه و ارائاه اصاالحا
پیشنهادی و دانشجو هم فرصت اصالح را داشته باشد.
از جلسا ارائه سمینار ،در صورتی که پژوهش دارای کاستی باشد دانشجو موظف است

 )5پ

نواقص پژوهش خویش را اصالح و به استاد ارائه نماید.
 )6استاد درس سمینار باید قبل از انقضای زمانی که گروه تعیین مینماید ،پ

از ارائه سمینار

 ،نمره را به آموزش اعالم نماید.
 )7مقداری از نمره درسِ سمینار ،به شیوه ارائه ،توان پاسخگویی به سئواال استاد و میزان فهم
دانشجو از مساله اختصاص دارد.
 )8نمره سمینار در جلسا ارائه نباید توسط استاد اعالم شود.
 )9پ

از تایید گزارش سمینار توسط استاد سمینار و اعاای نمره به متن تصحیح شده ،نماره

کل درس سمینار با اعمال نمره روش تحقیق  ،توسط استاد سمینار برای دانشجو ثبت مای
شود.
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 )10تاریخ فارغ التحصیلی در دوره آموزش محور ماابق با قانون نظام نامه آموزشهای الکترونیکی
وزار علوم ،تحقیقا وفن آوری است
ماده شش :استخراج و ارائه مقاله
اهدا عالی تری که در اخذ درس سمینار عالوه بر موارد ذکر شده فوق می توان جستجو
نمود ،تولید علم است .که این امر مهم را با ارائه مقاله اساتخرا شاده از سامینار مای تاوان
عملی ساخت  .لذا دانشجویان با راهنمائی اساتید سعی نمایند تا ثماره ایان سامینار بصاور
مقاله قابل ارائه باشد .طبعا به دانشجویانی که موفق باه ارائاه مقالاه شاوند جاوائزی از طار
موسسه تعلق خواهد گرفت.
ماده هفت :مالکیت نتایج حاصل از سمینار
مالکیت معنوی و مادی حاصل از نتایج سمینار متعلق به موسسه بوده و باا کساب اجاازه
موسسه اجازه انتشار و بهره برداری امکان پذیر می باشد.
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