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                                 خواهد بود. 22ی نهایی اضافه شده و سقف نمره نمره به نمره 2تا سقف ی حاضر به نام مؤسسه با پیوست مدارک، بر اساس ارزیابی پژوهش ی مقاله از پروژهدر صورت ارائه* 

 توضیحات:

 کد: 
Quality Management System 

 سیستم مدیریت کیفیت

 

 معاونت پژوهش و فناوری

 فرم تصویب و ارزیابی پروژه
 پژوهش و ارتباط با صنعت

 تصویب پروژه
 

 عنوان پروژه

 نوع پروژه   بررسی و ارزیابی□    سازیطراحی و شبیه□    طراحی و ساخت□    :دانشجوامضا  تاریخ و

شجو
دان

 

 /                                                رشته/گرایش:
 نام و نام خانوادگی:

 /                              :/ معدل تعداد واحد گذرانده شده

 شماره دانشجویی: :نیمسال اخذ

 تلفن تماس: پست الکترونیکی:

 :نام و نام خانوادگی ی علمی:مرتبه امضا استاد راهنما: تاریخ و

استاد راهنما
 

 پروژه: انجام مراحل

 

 

 

 

 اهداف پروژه:

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه :نام و نام خانوادگی :تاریخ تصویب امضا مدیر گروه: تاریخ و
 

 توضیحات و مالحظات:

 ارزیابی پروژه
 کارشناس کتابخانه:تاریخ و امضا 

 
شود.ی چاپی در کتابخانه بررسی و مطابقت آن با اصول ساختاری مورد نظر مؤسسه سنجیده مینسخه ش 

 پژوه

ی چاپی مورد تایید است.کلیات نسخه   

 ی چاپی دقیقا منطبق با ساختار مورد نظر مؤسسه تهیه شده است.نسخه  تاریخ و تایید تحویل پروژه ساخت:

در صورت طراحی و ساخت بودن پروژه، دستگاه نهایی   -

 گردد.تست شده و عملکرد آن تایید می
 

و  و یا طراحی پروژه،سازی بودن در صورت طراحی و شبیه -

همراه  CDدر  فایل نهایی ،هایی همچون طراحی سایتساخت

 تست شده و صحت عملکرد آن مورد تایید است. ارائه و پروژه
 

 تاریخ و امضا استاد راهنما:

  تاریخ برگزاری جلسه دفاع نوع پروژه

سازیطراحی و شبیه طراحی و ساخت  بررسی و ارزیابی 
/              / 

 استاد راهنما

سقف  نمره

 نمره
سقف  نمره

 نمره
سقف  نمره

 نمره

 
61نمره از  61  61  61  

 22/6   52/2   22/2  
ی علمی اصولی، مقایسه گردآوری

 مناسب، خالقانه یا جدید بودن 
نمره بر 

مبنای 

اصول 

 پژوهشی

 
22/6   52/2   22/2  

،       کاویاعتبار سنجی و بهینه

 کیفیت کار نهایی ارائه شده

 2/61   2/65   2/61  مجموع 

و ارتباط با صنعت:پژوهش  مدیرو امضا  تاریخ   2/2   2/2   2/2  رعایت دقیق ساختار نسخه چاپی 

امتیازات 

 پژوهشی

ش
 پژوه

و قوانینضوابط اصول، رعایت  6  6  6   

 نمره مقاله 2  2  2 

 نمره نهایی* 22  22  22 


