باسمه تعالی
شیوه نامه فعالیت های تولیدی دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما

ًظز ثِ اّویت ٍ ًقؼ تَلیذ در فزایٌذ یبدگیزی هؤثز ،افشایؼ هْبرت داًؾدَیبى ٍ فزاّنآٍردى سهیٌِ ارتقبء ػلوی ٍ
ػولی آًبى ،ایي ؽیَُ ًبهِ ثب ّذف عبهبًذّی ،اعتبًذارد عبسیّ ،ذایت ٍ اثز ثخؾی در فزایٌذ اًدبم پزٍصُ ّبی تَلیذی
داًؾدَیبى در چْبر ثخؼ تذٍیي ؽذُ اعت.
الف) پزٍصُ ّبی کالعی
ة) تَلیذات کبرگبّی
ج) پبیبى ًبهِ
د) تَلیذ داًؾدَیی
الف) پروژه های کالسی

ایي گًَِ آثبر ؽبهل تَلیذات پزٍصُ ّبی کالعی داًؾدَ سیز ًظز اعتبد در طَل دٍراى تحقیلی اعت.
1ـ هذیز گزٍُ (یب کبرؽٌبط گزٍُ) ،فزم درخَاعت داًؾدَ را پظ اس تأییذ اعتبد ،خْت دریبفت تدْیشات ثِ ٍاحذ تَلیذ
ارخبع هیًوبیذ.
 -2ارائِ هدَس ،تدْیشات ٍ خذهبت ثِ داًؾدَ ،هٌَط ثِ ارائِ طزح هقَة تَعط داًؾدَ ثِ ٍاحذ تَلیذ اعت.
3ـ آفیؼ تدْیشات تَلیذی ثزای آثبر کالعی فقط در هحذٍد ؽْز قن اهکبىپذیز اعت.
4ـ درخَاعت آفیؼ تدْیشات هیثبیغت  24عبػت قجل ثِ ٍاحذ فٌی ارعبل ؽَد.
5ـ هغئَل اًجبر فٌی ،تدْیشات درخَاعتی را فقط ثزای دٍ رٍس کبری ثِ داًؾدَ تحَیل خَاّذ داد.
6ـ ثِ پزٍصُّبی کالعی داًؾدَیبى ثزآٍرد تَلیذ تؼلق ًویگیزد.
تجقزُ :پزٍصُّبی کالعی ثب درخَاعت داًؾدَ ،تأییذ اعتبد ٍ ٍاحذ تَلیذ در فزایٌذ تَلیذ داًؾدَیی قزار هیگیزد.
ب) تولیدات کارگاهی (مهارتافزایی)

تَلیذات کبرگبّی ؽبهل آثبری اعت کِ در کبرگبُّبی هْبرتافشایی تْیِ هیؽَد ٍ تبثغ طزح هْبرتافشایی (اس لحبظ
اخزا ٍ هقزرات) اعت.
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1ـ کبرگبُ هْبرتافشایی در طَل تزم تحقیلی ثزگشار هیؽَد.
2ـ در اثتذای ّز تزم ،ػٌبٍیي ،هَضَػبت ٍ اعبتیذ کبرگبُ تَعط گزٍُ ثِ هذیزیت داًؾدَیی اػالم هیؽَد.
3ـ هذیزیت داًؾدَیی ًغجت ثِ ثزگشاری دٍرُ ّبی کبرگبّی ،اقذام هیکٌذ.
4ـ ثزای ّز رؽتِ حذاقل یک کبرگبُ هْبرتافشایی در ّز تزم ثزگشار هیؽَد.
5ـ در پبیبى ّز کبرگبُ ،داًؾدَ هَظف اعت ًغجت ثِ ارائِ یک اثز ػولی هتٌبعت ثب رؽتِ خَد اقذام ًوبیذ.
6ـ هذیزیت داًؾدَیی اعبهی ٍ ًوزات ؽزکتکٌٌذگبى در کبرگبُ را در پبیبى ّز تزم ،ثزای درج در پزًٍذُ ثِ هذیزیت
آهَسػ ارائِ هیًوبیذ.
7ـ فزم درخَاعت تدْیشات ثب تأییذ اعتبد کبرگبُ ،ثِ ٍاحذ تَلیذ خْت آفیؼ ارائِ هیؽَد.
8ـ پزٍصُّبی تَلیذی کبرگبّی ،فزفبً ثب تأییذ اعتبد هزثَطِ ،در ؽَرای تَلیذ داًؾکذُ قبثل ثزرعی اعت ٍ در فَرت
تأییذ ؽَرا ،ثِ اثز تَلیذی داًؾدَ ثزآٍرد تؼلق هیگیزد.
ج) تولیدات پایاننامهای

تَلیذات پبیبىًبهِای هزثَط ثِ پبیبىًبهِ ػولی رؽتِّبی تَلیذ عیوب ٍ ادثیبت ًوبیؾی اعت.
1ـ فزم ثزآٍرد پبیبىًبهِ کِ ؽبهل ًَع ٍ هذت سهبى هَرد ًیبس تدْیشات ٍ اعتَدیَ ثِ ّوزاُ پزٍپَسال هقَةؽذُ ػولی
اعت ،تَعط داًؾدَ ثِ ٍاحذ تَلیذ خْت تخقیـ اهکبًبت ارائِ هیؽَد.
2ـ ثِ تَلیذاتی کِ در ؽَرای تَلیذات تلَیشیًَی داًؾکذُ هقَة ؽَد ،کوک ّشیٌِ تؼلق هیگیزد.
تجقزُ :در خقَؿ آثبر هؾبرکتی ،در ؽَرای تَلیذ داًؾکذُ تقوینگیزی هیؽَد.
3ـ در فَرتی کِ هَضَع اثز تَلیذی ّوغَ ثب عیبعتّبی عبسهبى ٍ داًؾکذُ ثبؽذ ٍ هَرد تأییذ ؽَرا قزار گیزد ،ثِ
اعتبد راٌّوب ثِ ػٌَاى ًبظز کیفی پزٍصُ پبیبىًبهِ هجلغی حذاکثز دٍ هیلیَى ریبل ثِ ػٌَاى پبداػ تؼلق هیگیزد.
د) تولیدات دانشجویی

تَلیذات داًؾدَیی ؽبهل طزحّبی اعت کِ ثز اعبط فزاخَاى داًؾکذُ ،یب پیؾٌْبد داًؾدَ ثزای تَلیذ ثزًبهِ ارائِ
هیؽَد.
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1ـ درخَاعت عفبرػ تَلیذی ٍاحذّبی داًؾکذُ ًظیز عبخت تیشر ،گشارػ ػولکزد تقَیزی ٍ  ...خْت طزح در
ؽَرای تَلیذ داًؾکذُ ،ثِ ٍاحذ تَلیذ ارائِ هیؽَد.
 -2درخَاعت طزحّبی تَلیذی هیثبیغت حذاقل دٍ ّفتِ قجل اس ؽزٍع پیؼ تَلیذ پزٍصُ ثجت ؽذُ ثبؽذ.
 -3ثزای ّز طزح تَلیذی السم اعت یک اعتبد ثِ ػٌَاى ًبظز کیفی ثِ ؽَرای تَلیذ داًؾکذُ هؼزفی ؽَد.
تجقزُ :ثِ اعتبد راٌّوب ثؼٌَاى ًبظز کیفی پزٍصُ ،هجلغی حذاکثز تب دٍ هیلیَى ریبل ثِ ػٌَاى حقالشحوِ تؼلق هیگیزد.
 -4هذت سهبى تَلیذ ٍ هجلغ کل اثز در ؽَرای تَلیذ داًؾکذُ هؾخـ هیؽَد ٍ  22درفذ اس هجلغ ثزآٍرد ،ثِ ػٌَاى
حغي اًدبم کبر پظ اس تحَیل اثز ٍ ارائِ رعیذ آرؽیَ ٍ ارسیبثی ،پزداخت خَاّذ ؽذ 22 .درفذ اس هجلغ ثزآٍرد ًیش در
فَرت قبثلیت پخؼ ،پظ اس ارسیبثی قبثل پزداخت اعت.
تجقزُ :در فَرت تأخیز در تحَیل طزح ّبی عفبرؽی داًؾکذُ ،رٍساًِ یک درفذ اس کل ثزآٍرد کغز خَاّذ ؽذ.
 -5هجلغ ثزآٍرد ًْبیی تَلیذاتی کِ اس ؽجکِّبی رعبًِ هلی پخؼ ؽَد (غیز اس عفبرؽبت تَلیذی) ،ثز اعبط ًظز
ؽَرای تَلیذ داًؾکذُ ،حذاکثز تب دٍ هیلیَى ریبل قبثل افشایؼ اعت.
ًَ -6ع ٍ تؼذاد ٍ هذت سهبى آفیؼ دٍرثیي ٍ تذٍیي ،ثب ًظز هذیز گزٍُ (یب کبرؽٌبط گزٍُ) ٍ هغئَل ٍاحذ تَلیذ ٍ ثز
حغت گذراًذى پزٍصُ کالعی یب طزح هْبرتافشایی ٍ ،یب احزاس هْبرت داًؾدَ ،تخقیـ خَاّذ یبفت.
تجقزُ :در فَرت تأخیز در تحَیل دٍرثیي ٍ تدْیشات ،داًؾدَ ثِ اسای ّز رٍس تأخیز ،دٍ ّفتِ اس دریبفت دٍرثیي ٍ
تدْیشات هحزٍم خَاّذ ؽذ.
تجقزُ :تأخیز ثیؼ اس دُ رٍس ثبػث هحزٍهیت داًؾدَ اس دریبفت دٍرثیي ٍ عبیز تدْیشات ثِ هذت یک تزم خَاّذ ؽذ.
ّ -7ز داًؾدَ در ّز تزم هدبس ثِ ارائِ حذاکثز دٍ اثز تَلیذی هیثبؽذ.
 -8خْت ّوبٌّگعبسی پزداختّب ثب داًؾگبُ فذا ٍ عیوب ،کوکّشیٌِ ّز اثز تَلیذی حذاکثز ثیغت هیلیَى ریبل
تؼییي هیگزدد.
تجقزُ :در خقَؿ آثبر تَلیذی هؾبرکتی ،در ؽَرای تَلیذ داًؾکذُ تقوینگیزی هیؽَد.
 -9ثزای فیلوٌبهِ تَلیذی حذاکثز پٌح هیلیَى ریبل ٍ ثزای پضٍّؼ ثزًبهِای حذاکثز تب عِ هیلیَى ریبل پظ اس ارسیبثی
پزداخت خَاّذ ؽذ.
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اعضای شورای تولید دانشکده:

 رئیظ داًؾکذُ (یب ًوبیٌذُ ایؾبى) هؼبٍى آهَسػ ٍ پضٍّؼ هذیز گزٍُ ٌّزّبی رعبًِ ای هذیز گزٍُ ارتجبطبت هذیز فزٌّگی ٍ داًؾدَیی هغئَل تَلیذ داًؾدَیی -یک کبرؽٌبط هزتجط ثب هحتَا ٍ عبختبر طزح تَلیذی حغت ًیبس
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