ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژه
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ:
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
روزﻫﺎي ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﭘﺮوژه :

ﺑﺎﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ

در ﻧﻴﻤﺴﺎل

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎده  43آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ )در ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ( اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب درس ﭘﺮوژه ﻧﻤﻮده ام و ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ آن ﻣﻴﺒﺎﺷﻢ.

ﺗﺎرﻳﺦ و اﻣﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮ
در ﻧﻴﻤﺴﺎل

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﺧﺬ درس ﭘﺮوژه  ،ﺑﺎ اﺳﺘﺎد

ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدد.
ﺗﺎرﻳﺦ و اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺎق ﭘﺮوژه

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :
ﭼﻜﻴﺪه:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ  :ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  /ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ :
اﻋﻼم ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع و اﻣﻀﺎء
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  /ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ :
اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع و اﻣﻀﺎء

ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻤﺮه ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
ﻧﺎم اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻘﻄﻊ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ام و ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ را
در ﻧﻴﻤﺴﺎل
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ام ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آورده ام.
اﻣﻀﺎء و ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻤﺮات
در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮرد  1و  2ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه

ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮه
 1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه در ﻣﺆﻋﺪ ﻣﻘﺮر و در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم

 2ﻧﻤﺮه

 2ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻼس ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ

 2ﻧﻤﺮه

 3اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﭘﻴﺶ از ﺻﺤﺎﻓﻲ

 2ﻧﻤﺮه

 4ﺑﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮوژه

 3ﻧﻤﺮه

 5اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوژه

 3ﻧﻤﺮه

 6رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﭘﺮوژه

 2ﻧﻤﺮه

رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺰارش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ،
7
ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻗﺮار دادن ﻛﺎدر دور ﺻﻔﺤﻪ و .....

 2ﻧﻤﺮه

ﺻﺤﺎﻓﻲ درﺳﺖ ﮔﺰارش و آﻣﺎده ﺑﻮدن آن در روز اراﺋﻪ ) ﻓﻘﻂ
8
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(

 2ﻧﻤﺮه

آﻣﺎده و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﮔﺰارش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ)ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎيWordو
9
(PDF

 2ﻧﻤﺮه
) ﻛﺎرداﻧﻲ  4ﻧﻤﺮه(

10

ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات:

اﻣﻀﺎء اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺴﻮول اﺗﺎق ﭘﺮوژه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺰارش:
اﻣﻀﺎء

ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

