
 

 
 

 پروژهدرس روند 
 

 

 پشٍطُ ٍ هَضَع پشٍطُ ياًتخاب استاد ساٌّوا -1

 (1ل فشم شواسُ )يتکو -2

 ل قسوت هشخصات تَسط داًشجَيتکو 

 ة استاد تَسط استاد ساٌّوايل قسوت تصَيتکو 

 ش گشٍُ سشتِية گشٍُ تَسط هذيل قسوت تصَيتکو 

 ل پشٍطُ ٍ ثثت ًوشُيتا صهاى تحَ (1شواسُ)فشم  يذاسًْگ 

  ليي هزکَس دس فايي پشٍطُ تش طثق قَاًيت هَسسِ ٍ تذٍياص سا ياًيپال ًحَُ ًگاسش پشٍطُ يافت فايدس -3

 غيشصحافي شذُ تِ استاد ساٌّوا جْت تشسسي اٍليِ شٍطُتحَيل پ -4

 ًوايذ.هيتعييي داٍس تَسط هذيش گشٍُ تکويل ( سا جْت 2فشم شواسُ) شٍطُاستاد ساٌّوا پس اص تشسسي اٍليِ پ -5

جْت تشسسي هجذد تِ ًاهِ ( داٍس سا تعييي ًوَدُ ٍ فشم تَسط داًشجَ تِ ّوشاُ پاياى2هذيش گشٍُ دس فشم شواسُ) -6

 شَد.داٍس اسائِ هي

اس دادُ ٍ اشکاالت ٍ اصالحات احتوالي سا تِ داًشجَ تزکش دادُ ٍ ًوشُ  ٍي سا سا هَسد تشسسي هجذد قش داٍس پشٍطُ -7

 شَد.وَدُ ٍ فشم تَسط داًشجَ تِ استاد ساٌّوا عَدت هي( اعالم 2ًدس فشم شواسُ)

 ًوايذ.( اعالم هي1اصالحات احتوالي پشٍطُ تَسط داًشجَ اًجام شذُ ٍ استاد ساٌّوا ًوشُ ٍي سا دس فشم شواسُ) -8

( ٍاسد ًوايذ. 3ًْايي سا دس فشم شواسُ)( تَسط داًشجَ تِ هذيشگشٍُ دادُ شذُ تا ايشاى ًوشُ 2( ٍ )1فشم شواسُ ) -9

شَد ٍ يک ًسخِ ّن تِ آهَصش جْت ثثت شَد. يک ًسخِ ّوشاُ پشٍطُ صحافي هيايي فشم دس دًٍسخِ تْيِ هي

 شَد.ًوشُ دس کاسًاهِ تحَيل هي

(( 3))تِ ّوشاُ يک ًسخِ اص فشم شواسُتَاًذ پشٍطُ سا صحافي ًوايذ. پس اص اعالم ًوشُ ًْايي داًشجَ هي -11

 شَد.ًيض اص پشٍطُ تْيِ هي CDّوچٌيي يک 

 ًوايذ سا تِ کتاتخاًِ تحَيل دادُ ٍ سسيذ دسيافت هي  CDٍ صحافي شذُ  شٍطُداًشجَ پ -11

 .شَدسسيذ کتاتخاًِ تِ استاد ساٌّوا دادُ هي -12

ادُ تا تِ آهَصش تحَيل (( سا جْت ثثت ًوشُ تِ داًشجَ د3استاد ساٌّوا ًسخِ دٍم فشم اعالم ًوشُ )فشم شواسُ) -8

 ًوايذ.

-الصم تِ رکش است صهاى تحَيل پشٍطُ اص صهاى اخز دسس يک ًيوسال تحصيلي ٍ حذاکثش دٍ ًيوسال تحصيلي هي

 تاشذ.

چٌاًچِ داًشجَ ًتَاًذ دس ًيوسال اٍل اخز دسس، پشٍطُ سا اسئِ ًوايذ تايذ دس ًيوسال تعذ دسس سا اخز کٌذ) دس ايي 

 گشدد(وسال قثلي حزف آهَصشي هيًيحالت دسس پشٍطُ دس 

 ٍصاست علَم، تحقيقات ٍ فٌاٍسي
 هَسسِ آهَصش عالي غيشاًتفاعي

 ّشت تْشت 


