
                                                                                                                                         

 خواهد ماند.محرمانه  اطالعات این فرم یکلیه 82/8/09 تاریخ، به آموزش عالی پویش یسسهمؤپژوهشی -ی شورای آموزشیمطابق مصوبه

 : عنوان پروژه

 :راهنما استاد خانوادگینام و نام

 ......................................................... شماره دانشجویی:                               ............................................ :خانوادگی دانشجونام و نام

 ....................................... تاریخ و ساعت جلسه دفاعیه:                               ......................... مقطع:                     ...................رشته: 
 

استاد راهنما
 

 نمره  سقف عنوان

)در کیفیت دستگاه طراحی شده  آوری مطالب،، جمعرعایت اصول پروژه که در تعریف پروژه آمده است

 (شوددر غیر اینصورت بار علمی پروژه جایگزین می که پروژه طراحی و ساخت باشد، رتیصو
21 

 

  1 و...(روز بودن موضوع پروژه کمبود منابع، به تکراری بودن،عدم ) سختی پروژه یدرجه

های الزم و مطابق چارچوب مصوب مؤسسه به همراه زیرنویس نامه از نظر تدوین و نگارشکیفیت پایان

 ذکر دقیق منابع.
1 

 

    (2 ) طراحی و ساخت     (1)  شبیه سازی     (3)  بررسی و ارزیابی 

 :توضیحات

 تاریخ و امضا استاد راهنما:                                                          (:21راهنما )از  نمره استاد

 بررسی و ارزیابی
 ی حاضر دارم.تشویقی برای پروژه نمره 8به موجب فرم پیوست، درخواست .......... نمره از سقف 

 تاریخ و امضا استاد راهنما:

 سازیشبیه
 ی حاضر دارم.تشویقی برای پروژه نمره 3به موجب فرم پیوست، درخواست .......... نمره از سقف 

 تاریخ و امضا استاد راهنما:

 طراحی ساخت

و عملکرد صحیح آن مورد تایید است و به موجب افزار و...( تست شده ی ساخته شده )دستگاه، نرمپروژه

 ی حاضر دارم.تشویقی برای پروژه نمره 4درخواست .......... نمره از سقف فرم پیوست، 

 تاریخ و امضا استاد راهنما:

ش
پژوه

 

       نمره سقف عنوان

  1 پیوست مدارک الزامیست( -)با ارزیابی ضریب تاثیر ژورنال یا سطح کنفرانس  مقاله

 بر اساسنمره 

 نوع پروژه

  4 طراحی و ساخت

  3  شبیه سازی

  1 بررسی و ارزیابی

  -1 پروژه همچون زمانبندی تحویل و...()عدم رعایت اصول و قوانین کسر نمره 

  نمره کل 

 :ی و ارتباط با صنعتپژوهش کل امورمدیر                             گروه:                                      مدیر

 مالحظات:                  مالحظات:

 P   کد

  RE/F/009/02 

Quality Management System 

 سیستم مدیریت کیفیت

 

معاونت پژوهش و فناوری  1 - (فرم نمره پروژه) فرم ارزیابی پروژه   


