


سمینار
:عنوان درس



چه دانشجویاني مي توانند این درس را اخذ نمایند؟•

چرا باید این درس گرفته شود؟•

براي این کار به چه ابزارهایي نیازمند خواهید بود؟•

چطور مورد ارزیابي قرار خواهید گرفت؟•

م چطور مي توانید مقدمات یک سخنراني علمي را فراه•

آورید؟



چه کسي و چرا؟

چه دانشجویاني مي توانند این درس را اخذ نمایند؟•

چرا باید این درس اخذ شود؟•



هدف

سنجش و ارزیابی قدرت دانشجویان در سال آخر دوره 

تحصیلی در

انجام یک بررسی منابع جامع و کامل در خصوص یک . 1

موضوع علمی خاص

ارائه مطالب و مهارتهاي ارتباطي در غالب سخنراني . نحوه )2

(بیان و انتقال آموخته های خود به سایرین

حائز اهمیت از نقطه نظر علمي و نیز از لحاظ اقتصادي •

.چراباید این درس گرفته شود:سوال



هدف

 دانشجویان یاد بگیرند:

ارائه (  Research Papers)چطور مقاله های تحقیقاتی –

شده در مجالت در خصوص یک موضوع علمی را ارزیابي 

.کنند

چطور نتایج و دستاوردهای این مقاالت را جمع بندی و در –

غالب یک نوشتار علمی و یا یک سخنرانی علمی و یا در 

.غالب هر دو ارائه کنند

سمینار:عنوان درس



ساختار ارائه درس

:هر دانشجو موظف به•

دقیقه 16)دقیقه اي 20ارائه یک سخنراني علمي 1.

(Q & Aدقیقه نیز براي 4براي ارائه و 

در هر جلسه سه دانشجو به ارائه سمینارهاي خویش خواهند–

پرداخت

ارائه یک تحقیق و گزارش علمي بر اساس مقاالت چ. اپ 2

شده در ژورنالهاي داوري شده 

ارائه یک مقاله مروری . صفحه ای در فرمت مقاله36-4



نمره درس سمینار

نحوه گردآوری مطالب. 1

نحوه ارائه مطالب اعم از نحوه بیان، توانایی پاسخ. به 2

...سواالت، گیرندگی و جذّاب بودن بحث و 

کمیّت و کیفیت . گزارش مکتوب نهایی3

کیفیت مقاله ارائه شده از نظر محتوا و ساختار . 4

نوشتاری و ارزش چاپ شدن



انتخاب موضوع سمینار

موضوعی در زمینه علوم دامی•

...(بنیادی ، کاربردی یا )جدید وقابل استفاده –

با هماهنگی استاد راهنما و استاد درس  –



نحوه انجام تحقیق

کیفیت گزارش سمینار 

 refereed journalمقاله از 5استفاده از حداقل •
با هماهنگی استاد راهنما

صفحه در خصوص 40حداقل : کمیّت سمینار•
موضوع تحقیق



چند نکته: نحوه انجام تحقیق 

.دالزم است از هر مقاله بطور مستقیم استفاده گرد•

در صورت استفاده از مقدمه یا بحث مقاالت الزم •

.رددذکر گ“ به نقل از منبع مربوطه”است در پرانتز 

حویل اصل مقاالت منابع باید بصورت الکترونیکی ت•

!استاد راهنما گردد

مه شده در نسخه تحویلي به اینجانب، مقاالت باید ضمی•

.باشد



ارزیابی کتبی سمینار

نحوه گردآوري، خالصه نمودن و جمع بندی و ترجمه •

مناسب

ترتیب و پیوستگی مطالب•

رعایت اصول نگارش و ویرایش•

ل نوشتن صحیح و منطقی منابع مورد استفاده در طو•

رم استفاده از ن)متن سمینار ودر انتهای نسخه مکتوب 

(توصیه می شودEndnoteافزار 



:گزارش مکتوب سمینار

چکیده . (واژه300خالصه ای از سمینار با تایید استاد راهنما در حداکثر )1

ارائه مقدمه ای کوتاه در خصوص اهمیت موضوع مورد بررسی . (صفحه3-2)2

بحث و بررسی منابع در حداقل . صفحه330

نتیجه گیری حاصل از بررسي منابع علمي مختلف در خصوص موضوع تحقیق د. 3-2ر 4

صفحه

پیشنهاد حداقل یک تحقیق عملیاتی در خصوص موضوع مورد تحقیق. 5

تنظیم منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبا و سال . !!!( ت رعایت امانت و صداق)6

سایز صفحات. ، سایز B zar: ، نوع فونت1.5: ، فاصله خطوطwordاستاندارد : 7

14: فونت



:متن اصلي سمینارشامل

چکیده-1

چکیده مشخص کننده هدف و خالصه اي از روش اجرا و نتایج–

.  تحقیق صورت گرفته مي باشد

از ارائه فرمول، اعداد و جمالت التین در چکیده حتي االمکان–

.  اجتناب شود

در پژوهش های متکی به یافته های عددی که در فقدان آنها، –

. چکیده نارسا و ناکامل خواهد شد ذکر اعداد بالمانع است

.  از ذکر منبع و پانویس در چکیده پرهیز شود–

. کلمه کلیدي ارائه شود5-3در پایان چکیده –



:متن اصلي سمینارشامل

: مقدمه-2

ول هر سمینارباید دارای یک مقدمه باشد که پیش از فصل ا–

.  می آید

صفحه است که در آن محقق هدف و 5تا 2مقدمه بین –

ردی انگیزه اصلی تحقیق و ضرورت انجام آن و اهمیت کارب

. یافته ها را بیان می کند

همچنین در مقدمه، محقق به چالش ها و مشکالتی که فرار –

. روی تحقیق قرار دارد اشاره می نماید



:متن اصلي سمینارشامل

(:  پیشینه تحقیق)فصل دّوم -3

و ( اریخبه ترتیب ت)توصیه می شود به شکل کرونولوژیک –

ای مرتبط با موضوع تحقیق، محدوده مورد تحقیق و شیوه ه

. مورد استفاده در تحقیق تنظیم شود

اله توصیه می شود پیشنه تحقیق حتما را در قالب یک مق–

تهیه و تنظیم نمایند تا واجد ( review paper)مروری 

اده در جمع بندی، مقایسه های کاربردی و استنتاج قابل استف

. سمینارباشد



:متن اصلي سمینارشامل

(نتیجه گیري و پیشنهادها) فصل سوم -4

نتیجه گیری–

پیشنهادها–

اده پژوهش های تکمیلی، پیشنهادهای اجرایی و پیشنهاد تولید د•

های معین

نیز قابل از پیشنهادهای کلّی یا پیشنهادهایی که بدون انجام تحقیق•

.حصول بوده خودداری شود



نسخه الكترونیك سمینار

نسخه مکتوب سمینار الزم است به دو صورت •

WORD وPDF  بر رويCD کپی شده و به همراه

ورد فایل مربوط به اسالیدها و فایل مربوط به مقاالت م

استفاده در سمینار در پوشش مخصوص در انتهاي 

.نسخه مكتوب سمینارالصاق گردد



زمان بندی تحویل و تصحیح مطالب

هفته سوم فروردین  تحویل نسخه مکتوب به همراه فایل ضمائم به استاد راهنما  1

هفته چهارم فروردین تصحیح و تکمیل مطالب بر اساس پیشنهادات استاد راهنما  2

هفته اول اردیبهشت تحویل نسخه تصحیح شده به استاد راهنما  3

هفته دوم اردیبهشت تایید نسخه نهایی تصحیح شده جهت پرینت  4

بهشت فته سوم اردی ه تحویل سمینار جلد شده در 2 نسخه به استاد راهنما و استاد درس  5



نکات مهم و قابل توجه در درس سمینار

رعایت زمان بندی فوق •

ارتباط مستمر با استاد راهنما•

ارائه به موقع گزارش کتبی طبق فرمت اعالم شده•

عالفشرکت )در جلسات سمینار مستمر و فعال حضور •

(  !در بحث ها 



فرم ارزیابی  اراهئ شفاهی سمینار دانشجویان کارشناسی علوم دامی

        بد    

0       

     ضعيف  

1    

نسبتا خوب  

2  

    خوب    

3 

بسيار خوب  

4 

         عالی    

ابی       5 مالک ارزي بند

آمادگی و تّسط کامل به موضوع 1

سازماندهی مناسب در ارائه سمينار 2

تمرکزبر نکات مهم در ارائه مطالب 3

استفاده مناسب از زمان و اتمام  به موقع  4

تها نتيجه گيری و ارائه پيشنهادات مناسب در ان 5

کيفيت بصری اساليدها 6

بلند، رسا و شفاف صحبت نمودن 7

رودر رو با حضار بودن )عدم مطالعه از روی صفحه( 8

ارائه با نشاط  و جالب  و جذاب 9

پاسخ کافی و مناسب به سواالت 10



فرم ارزیابی  اراهئ کتبی سمینار دانشجویان کارشناسی علوم دامی

ضعیف متوسط وب خ ی ال ع ابی مالک ارزی بند

آموزنده و علمی بودن مطالب 1

کیفیت منابع مورد استفاده )به روز بودن( 2

کمیّت منابع مورد استفاده 3

کیفیت نگارش ) نحوه خالصه نمودن و جمع بندي 

مطالب، رعایت آئین نگارش و ویرایش و ...( 4

کمیّت نگارش 5



شاد و سر بلند باشید

؟


