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 باسمه تعالي 

 ......(............)استاد....تكنولوژي خودرو فرم ارزشیابي پروژه کارشناسي مهندسي
 عنوان پروژه:

 رشته تحصیلي:   شماره دانشجویي:   نام و نام خانوادگي:

  
حداکثر 

 نمره
 نمره کسب شده

 کیفیت علمي

 سابقه انيموضوع و ب خچهيتار يبررس

11  
 يتکار و نوآوراب

 ارزش علمي و عملي موضوع تحقيق و کيفيت رسيدن به اهداف تعيين شده
 )به روز بودن( يفيک و يکار به لحاظ کم يو ابزارها راجعاستفاده از منابع و م

 کيفيت نظرات و جمع بندي و ارائه پيشنهادات براي ادامه تحقيق

 کیفیت گزارش

 چگونگي رسيدن به نتايج و ...( ،)بيان مسأله، روش تحقيق مطالب نيو تدو ميانسجام در تنظ

6  
 نامه انينگارش پا نيکامل قوان تيرعا مطالب وحسن نگارش گويايي و 

 استفاده شده يهاياشکال و منحن ،ريتصاو تيفيک
 هاي پيشرفت کار ماهانهکيفيت تکميل فرم

 کیفیت ارائه
 در پاسخگويي به سؤاالت در جلسه دفاع تسلط بر موضوع و توانايي

3  
 نحوه ارائه )رعايت زمان ـ تفهيم موضوع ـ کيفيت اساليدهاي ارائه(

  02 مجموع

 تعیین گردید.              و به حروف          به عدد پروژه  . . . . . . . . .استادنمرة و 

 

 امضاء       نام و نام خانوادگي استاد:
 

 باسمه تعالي

 فرم ارزشیابي پروژه کارشناسي مهندسي تكنولوژي خودرو)استاد......................(
 عنوان پروژه:

 رشته تحصیلي:   شماره دانشجویي:   نام و نام خانوادگي:

  
حداکثر 

 نمره
 نمره کسب شده

 کیفیت علمي

 سابقه انيضوع و بمو خچهيتار يبررس

11  
 يابتکار و نوآور

 ارزش علمي و عملي موضوع تحقيق و کيفيت رسيدن به اهداف تعيين شده
 )به روز بودن( يفيک و يکار به لحاظ کم يو ابزارها راجعاستفاده از منابع و م

 کيفيت نظرات و جمع بندي و ارائه پيشنهادات براي ادامه تحقيق

 رشکیفیت گزا

 چگونگي رسيدن به نتايج و ...( ،)بيان مسأله، روش تحقيق مطالب نيو تدو ميانسجام در تنظ

6  
 نامه انينگارش پا نيکامل قوان تيرعا مطالب وحسن نگارش گويايي و 

 استفاده شده يهاياشکال و منحن ،ريتصاو تيفيک
 هاي پيشرفت کار ماهانهکيفيت تکميل فرم

 هکیفیت ارائ
 تسلط بر موضوع و توانايي در پاسخگويي به سؤاالت در جلسه دفاع

3  
 نحوه ارائه )رعايت زمان ـ تفهيم موضوع ـ کيفيت اساليدهاي ارائه(

  02 مجموع

 تعیین گردید.  و به حروف          به عدد پروژه . . . . . . . .استادنمرة و 
 

 

 امضاء       . .: . . . . . . .نام و نام خانوادگي استاد


