
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مهندسی عمران مدیریت محترم گروه نظریه استاد راهنما:
به اتمام رسیده و ضمن ارسال  رساند پروژه تخصصی دانشجوی فوق الذکر زیرنظر اینجانباحتراماً، به استحضار می

جلسه دفاع مشخص  داور/داورانی جهتای از پروژه مستدعی است ضمن تعیین زمان دفاع برای پروژه فوق نسخه
 گردد.

 پروژه استاد راهنمای                                                                
 امضاء                                                                    

 

دانشجو ..............................................   جناب آقای/ سرکارخانم.............................................. با توجه به موضوع پروژه  نظریه گروه:
برای داوری این پروژه تععین گردید و مقرر شد در ساعت .......... روز .................. مورخ     /     /      دانشجو از 

 دفاع نماید. pptبا ارائه آن بصورت فایل پروژه تخصصی خود 
 مدیر گروه مهندسی عمران                                                                                

 امضاء                                                                                          
 

ستاد ا ارزشیابی نظریه

 راهنما:

 باشد.می 02ارزش گذاری پروژه  ...... از 

نظریه ارزشیابی استاد 

 ممتحن اول:

 باشد.می 02ارزش گذاری پروژه  ...... از 

نظریه ارزشیابی استاد 

 ممتحن دوم:

 باشد.می 02ارزش گذاری پروژه  ...... از 

ارائه مقاله از موضوع 

 پروژه در مجامع علمی:

 

در درس پروژه تخصصی با توجه به نظریه استاد راهنما و اساتید   02.......  از  نمره نهایی دانشجو بندی:جمع
 ممتحن.............................. تثبیت شد.

 
 استاد ممتحن دوم                               استاد راهنما                              استاد ممتحن اول

 امضاء                                             ضاءام امضاء   
 

 

 

 فرم دفاع از پروژه تخصصی مقطع کارشناسی

 رشته مهندسی عمران

 تاریخ اخذ پروژه:               شماره دانشجویی:                                  نام و نام خانوادگی  دانشجو:                   

 موضوع پروژه:



 وزن و بارم آیتم و توضیحات آن ردیف

 %5 با فرمت معرفی شده توسط استادتطابق  1

 %5 مجلد و صحافی سمینار 2

 %5 داشتن خالصه فارسی در ابتدا و انگلیسی در انتها 3

 %5 از منظر کیفیت ارائه و کامل بودن Power pointنحوه ارائه با  4

 %12 از سوی دانشجو دقیقه( 22بندی ارائه )حداکثررعایت زمان 5

 %15 و ارائه شده نو بودن مطالب جمع  آوری شده 6

 %15 جمع آوری مناسب و پیوستگی مطالب 7

 %5 بندی مناسب )مطالب، اشکال و جداول( فهارس 8

 %5 مرجع نویسی 9

 %12 بیان مسئله و ضرورت و اهمیت تحقیق 12

 %15 روش شناسی و تجزیه و تحلیل 11

 %5 داشتن پیشنهاد برای ادامه مطالب 12

 

 


