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 عنوان رساله:
 

 انیدانشجو نام دانشجو/
 د راهنمایاسات /نام استاد

 :يدانشگاه مجر
 

 امتیاز)  140( رساله تهاي مربوط به کیفی از)  امتی1جدول (
رعایت اصول نگارش   ردیف

و نقطه گذاري 
 جمالت

 
 )10حداکثر امتیاز(

ن سلیس و رسا بود
 معنی جمالت

 
 

 )10حداکثر امتیاز(

کوتاه بودن جمالت و 
دوري جستن از جمالت 
 خیلی بلند و چند سطري

 
 )10حداکثر امتیاز( 

جدید و مرتبط بودن  
عناوین مراجع با 
 محتواي رساله 

 
 )10حداکثر امتیاز(

خوانا بودن شکل ها، 
نتیجه جداول، خصوصاً 

در  بودن آنها بخش
 رسیدن به اهداف

 )10ر امتیاز(حداکث

جمع 
 امتیاز

       ساختار رساله 1
  )15(حداکثر امتیاز   کاربردي بودن موضوع رساله و ارتباط با نیاز هاي صنعتی کشور 2

  امتیاز 10ر ثنوآوري (بعنوان نمونه شامل: ارایه روشی جدید در طراحی و ساخت، نحوه جدیدي در انجام آزمایش، نتایجی جدید، راه حلی جدید و ...) حداک 3
  امتیاز) 15(حد اکثر  از انجام رساله حمایت صنعت میزان 4
  امتیاز) 10ثبت اختراع (حد اگثر  5
 امتیاز) 40(حد اکثر مستخرج از رساله  مقاله  4ارایه حداکثر 6

   )امتیاز در همایش هاي داخلی یا خارجی 2پژ هشی و هر مورد  -امتیاز در مجالت علمی 5، هرمورد ISIامتیاز در مجالت 10هر مورد حد اکثر(

 

 
 

 امتیاز)   60( هاي مربوط به کمیت رساله از) امتی2جدول (
 رد
 یف

 
 
 

 نوع رساله

جمع  وجود حداقل فصول مورد نیاز در یک رساله
 امتیاز

 یشینه تحقیق مرتبط 
با عنوان رساله و عدم 
ذکر مراجع بصورت 
 گروهی و چند تایی

 )10حد اکثر  امتیاز (

طراحی، ساخت 
 صبدستگاه و ن

 وسایل اندازه گیري
 

 )20حداکثر امتیاز(

محاسبه دقت اندازه 
گیري در تجربی و 
یااعتبار سنجی در 

 رساله تحلیلی
 )10حداکثر امتیاز(

ارایه یک مدل ریاضی 
یا یک روش حل در 
 رساله هاي تحلیلی

 
 )10حد اکثر امتیاز (

نتیجه گیري هاي 
مناسب و منحصر بفرد 

 رتبط به این تحقیقم
 

 )10حد اکثر امتیاز  (

 

       تجربی و ساخت 1
       تئوري و تحلیلی 2

 
 
 

 نام و امضاء ارزیابی کننده:                                    امتیاز 200از       جمع کل امتیاز ها:        


