ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖﻧﺎم ﭘﺮوژه
اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد
)ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮ ،ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژه و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺨﺼﻮص آﻣﻮزش(
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد

ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

داﻧﺸﮑﺪه……………………………………………………………… :

ﺷﻤﺎره درس ﭘﺮوژه:

………………………………………………………………

زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ¡ :ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ¡ ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ¡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:
ﻧﯿﻤﺴﺎل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ:
ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:

-

-
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ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺼﻮرت ¡ :ﺛﺒﺖﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺳﻪ واﺣﺪي ¡ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺻﻔﺮ واﺣﺪي

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﭘﺮوژه:

………………………………………………………

ﻧﻮع ﭘﺮوژه ¡ :ﺗﺌﻮري

¡ ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺛﺒﺖﻧﺎم و اراﺋﻪ ﻧﻤﺮه درس ﭘﺮوژه
.1

ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن درس ﭘﺮوژه ،ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ درس ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺮه درس ﭘﺮوژه ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ در درس ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖﻧﺎم دارد.

ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در درس ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  15ﺑﻬﻤﻦ ،ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  15ﺗﯿﺮ ،و

ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  15ﺷﻬﺮﯾﻮر اﺳﺖ.

.2

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اوﻟﯿﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎم درس ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﺠـﻮ ﻻزم اﺳﺖ درس ﭘﺮوژه را در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺑﻌﺪي ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺻﻔﺮ واﺣﺪي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم

.3

در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

.4

ﺻﻔﺮ واﺣﺪي را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي دو ﻧﯿﻤﺴﺎل )ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎم در درس ﭘﺮوژه( ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﻤﺮه درس ﭘﺮوژه ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اراﺋﻪ ﺷﻮد:

اﻟﻒ -در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﮔﺮ ﻧﻤﺮه اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻌﺪل ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺮه ﺑﺼﻮرت  Pدر ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ب -در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،در ﺛﺒﺖﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ وارد ﺷﺪه و ﻧﻤﺮه درس ﭘﺮوژه در ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ از آن وارد ﻣﯽﺷﻮد.

.5

در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺻﻔﺮ واﺣﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮوژه در ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،آن ﻧﯿﻤﺴﺎل از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه )ﺟﺰء ﻣﺪت ﺗﻌﻬﺪ وي

.6

زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه و ﻧﺤﻮه ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در دﻓﺎع در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﺮﺣﺎل ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺮه درس ﭘﺮوژه از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

.7

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺮوژه زﯾﺮ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺠﺪداً در ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم

.8

از اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ،ﻧﻤﺮه ﭘﺮوژه را ﺑﻪ آﻣﻮزش ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد( ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در درس دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وي داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺻﻔﺮ واﺣﺪي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮد.

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ………………………………………………… ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺮوژه ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮاي ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارم.
اﻣﻀﺎء:
ﺗﺎرﯾﺦ:

/

/
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ﺛﺒﺖﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ .ﻧﺎم و ﻧﺎم

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ…………………………………………………………… :

اﻣﻀﺎء:
ﺗﺎرﯾﺦ:

/

/
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ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼح1394/07/28 :

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد

