
 ثسوِ تعبلی

 روند برگساری یک سمینار علمی دانشجویی

سویٌبس ّبی علوی داًطجَیی تفبٍت ّبی ثسیبسی ثب سویٌبسّبی علوی کِ دس آى ّب اص یک استبد دعَت ثِ عول 

هی آیذ داسد . ثِ عَس هثبل تعذاد ضشکت کٌٌذگبى ٍ فعبلیت ّبی اجشایی یک سویٌبس داًطجَیی ثسیبس کوتش اص 

 علوی هطبثِ است .سویٌبسّبی 

ایي ًَضتِ دس صذد است تب ثب دس ًظش گشفتي ثسیبسی اص جَاًت سًٍذی کبهال هطخص ٍ سبصهبًذّی ضذُ ثشای 

ثشگضاسی سویٌبسی داًطجَیی اسائِ کٌذ . الصم ثِ رکش سویٌبسّبی داًطجَیی ثبیذ ثِ صَست سلسلِ سویٌبس ّب 

 ثشگضاس ضذ ٍ اهتذاد داضتِ ثبضذ . 

 ر باب سمینارهای دانشجویی :توضیحی اجمالی د

سویٌبسّبی داًطجَیی سویٌبسّبیی است کِ داًطجَیبى ثعذ اص تحمیك ٍ جستجَ پیشاهَى یک هجحث یبفتِ ّبی 

 خَد سا ثِ صَست یک سویٌبس ثشای تعذادی اص داًطجَیبى اسائِ خَاٌّذ داد . 

 فوائد :

ذ ضشکت کٌٌذگبى ایي هشاسن هی تَاًٌذ دس ثِ دلیل ایي کِ اسائِ کٌٌذُ ی ایي سویٌبسّب اص داًطجَیبى اً -1

 ًفش ًیض ثبضٌذ ثِ ّویي دلیل فعبلیت اجشایی صیبد ًذاسًذ . 02حذ 

فعبالى اًجوي علوی دیگش غشق دسفعبلیت ّبی اجشایی اص فعبلیت ّبی علوی ثبص ًوی هبًٌذ ثٌبثشایي اص فعبلیت  -0

 .صدُ ًخَاٌّذ ضذ ٍ الجتِ ثِ فعبالى اًجوي اضبفِ ًیض خَاّذ ضذ 

 فعبل سبصی اسبتیذ ساٌّوبی اًجوي ّبی علوی ٍ ثٌبثشایي تضسیك ایذُ ّبی آى ّب ثِ اًجوي ّب -3

 علوی ضذى ثیص اص پیص فعبالى ٍ فعبلیت ّبی اًجوي علوی -4

 تَلیذ علن اص اٍایل داًطگبُ سلن خَاّذ خَسد. -5

 ب (فشٌّگ آهَصش یک عشفِ استبد ثِ داًطجَ سٍثِ فشاهَضی هی سٍد ) الجتِ ثعذ اص سبل ّ -6

ایي فعبلیت ّبی حتی لبثل تجذیل ثِ فعبلیتی ثلٌذ هذت داسد ٍ ثب تعَیض ًیشٍّبی اًجوي لغوِ ای ًخَاّذ  -7

 خَسد 

 مشکالت :

 تشغیت اٍلیي داٍعلجیي کِ ثِ عْذُ دثیشاى اًجوي ّبست .  -1

ّوگبم سبصی استبد ساٌّوب کِ ّن اص عشف هذیشیت اًجوي ّبی علوی ٍ ّن دثیشاى اًجوي ّب پیگیشی  -0

 اّذ ضذ خَ

 

 روند برگساری :



 فعبلیت ّبیی کِ ثبیذ ثشای ثشگضاسی یک سویٌبس داًطجَیی اًجبم ضَد ثب سعبیت الَیت صهبًی ثِ لشاس صیش است :

اثتذا دثیش اًجوي علوی ثبیذ ّوکبسی استبد هطبٍس اًجوي علوی سا ثشای ثشگضاسی چٌیي سویٌبسّبیی جزة  -1

 دسخَاست کٌذ تب هَضَعبتی ثشای اسائِ ثِ داًطجَیبى هعشفی کٌذ . ًوبیذ ٍ اص استبد هطبٍس

جلسِ ی ثب حضَس اعضبی اًجوي علوی ثب اسبتیذ ساٌّوب ثشگضاس ضَد ٍ دس ایي جلسِ هَاسد صیش ثب هطَست  -0

 استبد ساٌّوب هطخص ضَد :

ه کنندگان هدف و موضوع های سمینار ، فاصله ی زمانی سمینارها و ساعت برگساری سمینارها و ارائ

 سمینارها

ّذف ثشگضاسی سویٌبس : هی تَاًذ هعشفی اجوبلی ضبخِ ای ثسیبس کَچک اص سضتِ ی هَسد ًظش ّوشاُ ثب  -

 ًظشات داًطجَ دس آى هَسد ثبضذ . ) اسائِ کٌٌذگبى هی تَاًٌذ دٍ یب سِ داًطجَ ًیض ثبضٌذ . (

ثشگضاسی سبعتی ثبثت دس ّفتِ ٍ فبصلِ ی صهبًی ٍ سبعت ثشگضاسی سویٌبسّب : پیطٌْبد هی ضَد سبعت  -

 فبصلِ ی صهبًی ایي سویٌبسّب چٌذّفتِ یک ثبس ثبضذ . 

ثعذ اص هطخص ضذى هَاسد فَق ثشای ّشیک اص هسئَلیت ّبی صیش فشدی هٌبست جْت ّشیک اص سویٌبسّب 

ت تعییي هی ضَد الجتِ پیطٌْبد هی ضَد فمظ هسئَلیت کلی هشاسن ثِ صَست جوعی اًتخبة ضَد ٍ فشد هٌتخ

 تین خَد سا سبصهبًذّی کٌذ.

 ُهسئَل کلی سویٌبس ) دثیش اجشایی سویٌبس ( : ّوبٌّگ کٌٌذ 

  ، ِاسائِ کٌٌذُ یب اسائِ کٌٌذگبى سویٌبس : تحمیك ٍ پظٍّص ، خبسج اص ّشگًَِ فعبلیت اجشایی لجل اص اسائ

سویٌبس ثشای چبح دس  دسست ًوَدى اسالیذ هشثَط ثِ اسائِ ) دس صَست اهکبى ( ، ًَضتي همبلِ ای پیشاهَى

 هجالت علوی دسٍى داًطگبّی ٍ هشاجع ثبالتش

  هسئَل اًتخبة ، سصسٍ ٍ پیگیشی سبلي : ثِ دلیل تعذاد کن ضشکت کٌٌذگبى سبلي هَسد ًظش هی تَاًذ

 کالسی هجْض ثِ پشٍطکتَس ًیض ثبضذ . 

  هسئَل تین تجلیغبت 

 هسئَل دعَت حضَسی اص اسبتیذ

 یبى دس کالع ّبی پشجوعیتهسئَل دعَت حضَسی اص داًطجَ

 هسئَل تجلیغبت کبغزی : ًیبصی ثِ تجلیغبت صیبد ٍ پشّضیٌِ ًیست . 

 .هسئَل تْیِ پزیشایی : دس ایي سویٌبس ّب پزیشایی دیگش یک اصل ًیست 

 .هسئَل هستٌذات : اص توبم فعبلیت ّبی گضاسش ٍ هستٌذات جوع آٍسی هی کٌذ 

سویٌبس فعبلیت ّبی صیش ثبیذ ثِ عَس هَاصی تَسظ هسئَلیي آى آغبص  ثعذ اص ًْبیی اسائِ دٌّذُ ، صهبى ٍ هکبى -3

 ضَد:

هسئَل کلی سویٌبس : ثبیذ هسئلِ سا ثب هشاجع ثبالتش هغشح ٍ دس صَست تصَیت ثشآٍسد ّضیٌِ ّب ، ّوبٌّگی  -

 ّبی هشثَعِ سا ثب ثمیِ ی هسئَلیي ٍ هشاجع هختلف داًطگبّی اًجبم دّذ . 

 یذ توبم تَجِ خَد سا ثِ فعبلیت ّبی علوی خَد هتوشکض کٌذ.اسائِ دٌّذُ ی سویٌبس : ثب -



 هسئَل سصسٍ تبالس : سصسٍ سبلي تشجیحب تبالس داًطکذُ -

 تین تجلیغبت : تجلیغ حضَسی دس کالع ّب ٍ ثجت ًبم  -

 تین تجلیغبت : عشاحی پَستش ، چبح ٍ ًصت آى -

 دثیش اجشایی سویٌبس : پیگیشی یبدثَد هٌبست ثشای اسائِ دٌّذُ ی سویٌبس دس صَست اهکبى  -

 هسئَل هستٌذات : هسئَل پیگیشی ّبی هشثَط ثِ اهبًت ٍسبیل سوعی ٍ ثصشی -

تین تجلیغبت : پیگیشی ثشٍضَسی کِ ثبیذ دس سٍص سویٌبس ثِ ضشکت کٌٌذگبى دادُ ضَد ) اسالیذ ّبی سویٌبس  -

) 

ت : دعَت اص اسبتیذ ثشای حضَس دس سویٌبس دس صَست توبیل ٍ یب تطَیك داًطجَیبى ثِ ضشکت دس تین تجلیغب -

 ایي سویٌبس

 تین تجلیغبت : دعَت حضَسی اص داًطجَیبى ٍسٍدی ّبی هختلف دس کالع ّبی آى ّب -

 نکته :

 تین تجلیغبت ثبیذ فعبلیت ّبی خَد سا ثب ّوکبسی چٌذ تي اص داًطجَیبى ثشگضاس ًوبیذ.

ذ اص عی ایي هشاحل ثبیذ حذالل سِ سٍص تب ثشگضاسی هشاسن ٍلت ثبضذ ٍ ثب تطکیل جلسِ ای ّوِ ی اعضب ثع -4

اص سًٍذ فعبلیت ّب ثب خجش ضذُ ٍ هسئَلیت ّبی سٍص هشاسن ٍ ثشًبهِ آى سٍص ثِ عَس دلیك هطخص خَاّذ 

 ضذ.

 گضیٌی ًیشٍّب حل ٍ فصل ضَد.دس حیي هشاسن ّش اتفبق خبسج اص ثشًبهِ ثبیذ ثب ّوبٌّگی هسئَل کلی ٍ جبی -5

دس پبیبى هسئَل جوع آٍسی هستٌذات ٍ گضاسش ًَیسی هْلت داسد تب ّفتِ ی ثعذی گضاسش کبهل سا ثِ  -6

ثمیِ ی اعضب اسائِ ًوبیذ . ّوچٌیي اسائِ کٌٌذُ ی سویٌبس ثبیذ هغبلت جوع آٍسی ضذُ ی خَد سا ثِ صَست 

 همبلِ ثبصًَیسی کٌذ.

گی اًجبم ٍظبیف اعضب ًمذ ٍ ثشسسی خَاّذ ضذ. هسئَل کلی ٍظیفِ داسد دس جلسِ ی تحَیل گضاسش چگًَ -7

یک ًسخِ اص گضاسش سا دس اًجوي ٍ یک ًسخِ ثِ دفتش ّوبٌّگی اًجوي ّبی علوی تحَیل دّذ. ضوٌب 

 خَاستِ ضذُ دس فشم گضاسش فعبلیت ّبی اًجوي ّبی علوی سا تکویل ًوبیذ.

 


