فرم شماره2

باسمه تعالي
دانشکده مهندسي برق

شمارٌ:

صورتجلسه دفاع از پروژه کارشناسي

پيًست:

نیمسال ....................
استاد راهنما :

هیات داوران:

نام دانشجو :

شماره دانشجویي :
محل دفاع:

تاریخ دفاع:

تعداد صفحات 1 :صفحٍ

رشته تحصیلي:
ساعت شروع جلسه دفاع:

عنوان پایان نامه :

ردیف

امتيازات

مًراد مًرد ارزشيابی

سقف اهتیاز  3 :نوره

وحًٌ وگارش گسارش پایان وامٍ از حيث  :رػایت الگوی نگارش ،حجن و کیفیت
 .1هغالب ارائه ضده در هر فصل ،رػایت قواػد دستور زباى فارسی و هؼادل های فارسی
هناسب برای کلوات غیر فارسی ،استفاده از اَضکال هناسب و گویا ،چکیده و جوغ
بندی هناسب از هوضوع

سقف اهتیاز  3 :نوره

وحًٌ ارائٍ شفاَی مطالب :توضیحات هناسب و صحیح در خصوظ روش انجام کار،
 .2پاسخ های هناسب به سواالت اساتید ،توضیحات ػلوی در خصوظ چالص های پیص
آهده و نحوه رفغ آنها
وحًٌ شبيٍ سازی ،مدلسازی مسالٍ ،تست ي ارزیابی وتایج:

سقف اهتیاز  9 :نوره

استفاده از ابسار

هناسب در هدلسازی و ضبیه سازی هساله ،ضبیه سای صحیح هساله ،ارائه دقیق
نتایج حاصل از ضبیه سازیها و هدلسازیها در گسارش پروشه ،تحلیل نتایج بدست آهده

.3

از ضبیه سازیها و هدلسازیها ،نحوه عراحی و پیاده سازی هدارات ،کیفیت ساخت
هدارات ،هیساى دخالت یا کوک افراد دیگر در فرایند ساخت هدارات ،آهاده سازی
هتؼلقات هورد نیاز هدارات جهت ػولکرد صحیح هدارات
سقف اهتیاز  3 :نوره

وحًٌ تست ي ارزیابی مدارات  /وتایج  :توضیح کاهل روش تست و ضرایظ تست
 .4یا ارزیابی ،تطریح و تحلیل صحیح نتایج تست و ارزیابی ،ارائه نقاط قوت و ضؼف کار
انجام ضده
.5

سقف اهتیاز  2 :نوره

وحًٌ پيگيری ي تعامل داوشجً با استاد راَىما در طًل اجرای پريشٌ  :بر اساس
نظر استاد راهنوا

 .6ومرٌ وُایی داوشجً بر اساس مياوگيه ومرات فًق :

 غیر قابل دفاع
 قابل دفاع با نوره

استاد راَىما:

اعضای َيات دايران:

مدیر گريٌ:

اهضا:

اهضا:

اهضا:

توضیحات:

توضیحات:

به حروف

