ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮوژه ﮐﺎرداﻧﯽ
)وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن(

ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺬ درس ﭘﺮوژه دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻟﻒ :اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﭘﺮوژه:


ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب درس ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ب :ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه:


ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دروس اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﻗﻪ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺘﺎد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ج( ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه:


داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد از ﻟﯿﺴﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﻓﺮم ﭘﺮوژه را از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﯾﺎ واﺣﺪ



ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي داﻧﺸﺠﻮ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده وآﻧﺮا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،آﻧﺮا ﺑﻪ »واﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ« ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ :ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه در ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
د( اراﯾﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه:


داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮔﺮدد و در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺳﺘﺎد

راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ه( ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه:


ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ اوﻟﯿﻪ ﮔﺰارش ﭘﺮوژه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ



داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ »واﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ و

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺮم ﭘﺮوژه ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه :ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪه اﺧﺘﯿﺎري ﺑﻮده و در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.


ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ  18ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و  2ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ

