قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری ورودی(9313کلیه گرایش ها)
به اطالع می رساندطبق مصوبه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مورخ ، 28/01/82ارزشیابی نمره سمینار
به شرح جدول پیوست بوده و 3نمره منوط به تحویل به موقع نسخه صحافی شده سمینار به کتابخانه واستاد راهنما و ارائه
رسید آنها به آموزش دانشکده می باشد.
الزم به ذکر است فرم رسید تحویل سمینار در سایت دانشکده شیمی در قسمت فرم ها می باشد .همچنین ارائه پیش از
موعد سمینار ها با اطالع قبلی آموزش دانشکده بالمانع است و حداکثر مهلت زمانی ارائه سمینار اخذ شده در نیمسال
اول ،23-29تا پایان خردادماه 29ودر نیمسال دوم ،23-29تا پایان مهر  29می باشد و پس از تاریخ مذکور به ازاء هر هفته
تاخیر  ./82ازنمره سمینارتوسط آموزش دانشکده کسر خواهد شد.
تحصیالت تکمیلی دانشکده شیمی
29/3/2

بسمه تعالی

دانشکده شیمي

برگ ارزشیابی سمینار (کارشناسی ارشد/دکتری)
استاد محترم خواهشمند است نظر نظر خود را در مورد سمینار خانم /آقا

با عنوان:
ارائه

به راهنمایی استاد محترم جناب آقای/سرکار خانم دکتر
که در تاریخ
می شود ،در قالب جدول زیر اعالم فرمایید:
لطف ًا به کلیه بندها به جز بند  7و جمع نمرات ،نمره اختصاص دهید.
عنوان

ردیف

حداکثر نمره

1

جامعیت سمینار

5

2

کیفیت مطالب و تنظیم و ترتیب آن در کتاب سمینار

3

3

کیفیت تجزیه و تحلیل ،بحث و نتیجه گیری

3

4

نحوه تنظیم و ترتیب عرضه مطالب در جلسه ارایه سمینار

2

5

توانایی دانشجو در پاسخ گویی به سواالت در جلسه ارایه

2

6

رعایت زمان بندی و فن بیان در ارایه شفاهی

2

*7

تحویل به موقع کتاب سمینار به کتابخانه و آموزش دانشکده

3

جمع نمرات

نمره دانشجو

02

* بند  7و جمع نمرات توسط کارشناس آموزش دانشکده و بر مبنای تاریخ تحویل کتاب به آموزش تکمیل خواهد شد.

نام و نام خانوادگی استاد/داور:

نام و نام خانوادگی کارشناس آموزشی دانشکده:

آدرس :تهران ،نارمک ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده شیمی.

تاریخ:

تاریخ:

امضاء

امضاء
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