ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
اﺧﺬ واﺣﺪ ﭘﺮوژه در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮمﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ واﺣﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺧﺼﻮص
ﺗﺄﯾﯿﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت،

ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي

ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮمﻫﺎ از اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و اداﻣﻪ ﮐﺎر روي ﭘﺮوژه
ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ،ﻓﺮمﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ  Wordﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع )ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞ  PDF ،Wordو  PowerPointﺟﻬﺖ اراﺋﻪ در
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺻﺤﺎﻓﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه )ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ(

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪه از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  CDﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ

���� آ�ﻮزش ﻋﺎ�ﯽ ﻋ��ﯽ -ﮐﺎر�دی �ﻌﺎو�ﯽ �م �����د
��ﺖ �ﻈﺎرت دا�ه ﺟﺎ�ﻊ ﻋ��ﯽ -ﮐﺎر�دی

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻓﺮم اﻋﻼم ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﮐﺎرداﻧﯽ /ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 1

ﺗﺎرﯾﺦ......................... :

اﻟﻒ( ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس:

ب( ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه /ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ:

اﻫﺪاف و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوژه /ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ:

رﺷﺘﻪ:

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

���� آ�ﻮزش ﻋﺎ�ﯽ ﻋ��ﯽ  -ﮐﺎر�دی �ﻌﺎو�ﯽ �م �����د
��ﺖ �ﻈﺎرت دا�ه ﺟﺎ�ﻊ ﻋ��ﯽ -ﮐﺎر�دی

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 2

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻓﺮم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه

ﺗﺎرﯾﺦ..................... :

اﻟﻒ( ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

رﺷﺘﻪ:

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
ﺗﺎرﯾﺦ:
ب( ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:

ﮐﺪ ﻣﺪرﺳﯽ:
اﻣﻀﺎء اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ:

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع:
ردﯾﻒ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻧﻈﺮ

ﺳﻤﺖ

1

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

2

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه

3

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ

4

ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻓﻮق در ﺗﺎرﯾﺦ  ...........ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ

اﻣﻀﺎء

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

���� آ�ﻮزش ﻋﺎ�ﯽ ﻋ��ﯽ -ﮐﺎر�دی �ﻌﺎو�ﯽ �م �����د

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

��ﺖ �ﻈﺎرت دا�ه ﺟﺎ�ﻊ ﻋ��ﯽ ـ-ﮐﺎر�دی

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 3

ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه

ﺗﺎرﯾﺦ..................... :

اﻟﻒ( ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

رﺷﺘﻪ:

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
ب( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﭘﺮوژه:
ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع:
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

2

دﻓﺎع و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

1

3

ﻧﻤﺮه

ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﮕﺎرش داﻧﺸﮕﺎه

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ

ج( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه:
 .1اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻓﻮق
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 .2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ:

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻓﻮق
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 .3ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﺑﻪ ﻋﺪد(:

)ﺑﻪ ﺣﺮوف(:

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

مرکز آموزش علمی کارربدی تعاونی ایپم شهرکرد

بسمه تعالی

تحت نظارت دااگشنه جامع علمی -کارربدی

اعـالم نمـره پـروژه

 -1مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی:

رشته:

پودمان/ترم:

شماره دانشجویی:

 – 2مشخصات استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی :

رشته:

نمره درس به حروف:

نمره درس به عدد:

تاریخ
امضاء استاد راهنما

 -3عنوان پروژه:
ﻋﻨﻮان درس :

ﺷﻤﺎره درس :

تاریخ
مهر و امضاء آموزش

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ:

