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علجبى پضٍّؼ در آسهبیؾگبُ پضٍّؾی هذارّب ٍ عیغتن ّبی هجتوغ تَجِ دٍا

 ًوبیذ:ّبی سیز جلت هیرا ثِ ًکتِ

 

 پیش از انجام پروژه:

ّبی فٌی ٍ آًچِ ّز پضٍّؾگز در رؽتِ"هغبلؼِ دقیق کتبة  -

اس ایي کتبة  ؽَد. یک ًغخِاکیذاً تَصیِ هی "هٌْذعی ثبیذ ثذاًذ

 ثزای اعتفبدُ در آسهبیؾگبُ هَجَد اعت.

 

 انجام پروژه:

رٍد ثِ صَرت توبم ٍقت ارؽذ اًتظبر هیاس داًؾجَی کبرؽٌبعی -

ّبی آهَسؽی( ّب ٍ دیگز فؼبلیت)ثِ جش در سهبى حضَر در کالط

 در آسهبیؾگبُ حضَر داؽتِ ثبؽذ. 

پضٍّؾگز اس پظ اس تؼییي هَضَع پزٍصُ اس عَی اعتبد راٌّوب،  -

رٍد ثِ عَر هغتقل ثِ پضٍّؼ ثپزداسد. الجتِ در توبهی اًتظبر هی

ّبی کلی ٍ ّذایت پزٍصُ عَل پزٍصُ، اعتبد راٌّوب ثزای راٌّوبیی

 در کٌبر ٍی خَاّذ ثَد. 

پضٍّؾگز هَظف ثِ رػبیت هقزرات حبکن ثز آسهبیؾگبُ اعت.  -

ّبی ػوَهی، ایي اهز ؽبهل قَاػذ حبکن ثز ؽزکت در جلغِ

ّبی کٌتزل پزٍصُ ٍ ارائِ صصی، ٍ هَردی آسهبیؾگبُ، رٍالتخ

گشارؽْبی السم، ٍ قَاػذ هزثَط ثِ حفظ ًظن ػوَهی آسهبیؾگبُ 

 ثبؽذ. ٍ هحل تغت هی

پذیز ثبؽذ ٍ در اهَر اجزایی رٍد هغئَلیتاس پضٍّؾگز اًتظبر هی -

 آسهبیؾگبُ هؾبرکت ًوبیذ.

 

 انتشار مقاله:

کزدى دعتبٍردّبی یک فؼبلیت اًتؾبر هقبلِ ثِ هؼٌبی گشارػ  -

پضٍّؾی پیؾزٍ اعت ٍ ثِ ّیچ ٍجِ صزفبً ثب ّذف دعتیبثی ثِ 

 گیزد. یک هقبلِ صَرت ًوی

ّبی پضٍّؾی صَرت ًگبرػ ٍ ارائِ هقبلِ در خصَؿ فؼبلیت -

گزفتِ در آسهبیؾگبُ، صزفبً ثب اعالع کبهل اعتبد راٌّوب ٍ ثب اًجبم 

ٍ جشئیبت آى صَرت  ّبی السم ثب ٍی در هَرد کلیبتّوبٌّگی

 پذیزد. هی

 

ّبی پضٍّؾی ایي آسهبیؾگبُ اعتخزاج ّبیی کِ اس فؼبلیتهقبلِ -

ّب ٍ هجالت هؼتجز داخلی ٍ ؽَد، ثزای اًتؾبر فقظ ثِ کٌفزاًظهی

 گزدد. الوللی ارعبل هیثیي

رٍد در عغح قبثل قجَل قبدر ثِ ًگبرػ ٍ اس پضٍّؾگز اًتظبر هی -

-ٍ فٌی ثِ سثبى اًگلیغی ثبؽذ. هقبلِ ّبی ػلویارائِ ؽفبّی هتي

ّبی خَیؼ را خَد ثٌَیغذ ٍ در صَرت پذیزػ هقبلِ در 

-الوللی السم اعت ؽخصبً ثزای ارائِ هقبلِ ٍ ثْزُّبی ثیيکٌفزاًظ

 ثزداری اس فضبی ّوبیؼ در کٌفزاًظ ؽزکت کٌذ. 

اعتبد راٌّوب ثزای تصحیح ٍ ٍیزایؼ هقبلِ، حذاقل یک هبُ سهبى  -

 السم دارد.

 

 دفاع از پروژه:

ُ ثب اػوبل جزیوِ - ّبیی )هبًٌذ پزداخت ّز چٌذ هوکي اعت داًؾگب

ؽْزیِ، کغز ًوزُ، ...( هْلت ثیؼ اس دٍ عبل ثزای اًجبم پزٍصُ در 

ارؽذ ثبیذ ًظز ثگیزد، اس ًظز اعتبد راٌّوب دفبع اس پزٍصُ کبرؽٌبعی

 . )ثِ جش در هَارد خبؿ( حذاکثز تب اًتْبی عبل دٍم صَرت گیزد

 اعتبد راٌّوب حذاقل یک هبُ ثزای ٍیزاعتبری پبیبى ًبهِ ًیبس دارد. -

ثب اعتبد راٌّوب  حذاقل یک ّفتِ پیؼ اس جلغِ دفبع ثبیذ پبیبى ًبهِ -

 ًْبیی ؽذُ ثبؽذ. 

ّبی داًؾجَیی، اس اعتبداى هجزة ثِ ثزای حفظ کیفیت پزٍصُ -

ر اعتفبدُ خَاّذ ؽذ.  ػٌَاى دٍا

 

 1/7/1100 -1ٍیزایؼ 


