
مناسب است، بخش های  گذاریلیاژهای آمورف و شیشه ای: فرمت آن اشکال دارد، فاقد فهرست و تیترآ (1

 .قابل جمع نیست ن ارتباط چندانی با موضوع ندارد. و با مباحث اولیهآخرین آ

 .است اتصاالت چسبی: همچنین فرمت آن مشکل دارد و فاقد فهرست و تیتر گذاری مشخص ( 2

موضوع اختصاص  ررسی عملیات سطحی و پوشش دهی چرخ دنده ها: بخش کمی از مطالب نوشته شده بهب( 3

 .دارد. بسیار پراکنده و فاقد ساختار و فهرست مناسب نوشته شده است

انگلیسی و فارسی متعددی  های تایپی و دیکته مفید و خوب است. ولی دارای غلط خود ترمیم شوندگی: مطالب (4

 .است. در مورد خود ترمیم شوندگی فلزی صحبتی نشده است

 .قابل فهم نوشته شده است خستگی در چرخ دنده ها: بدون ساختار و فهرست و انسجام مناسب و تقریبا غیر ( 5

فهرست و انسجام مناسب  افزایش طول عمر گیربکس: بدون ساختار وقطعات اصلی گیربکس و و نقش آن در  ( 6

 .و تقریبا غیر قابل فهم نوشته شده است

بی ربط به موضوع  های اتوماتیک و دستی: بدون ساختار و فهرست و انسجام مناسب و فرسایش گیربکس ( 7

 .نوشته شده است

ثانیا ارتباط مطالب با یکدیگر  فهرست مناسب ندارد و تانتالوم: مطالب مفید و مناسب است، ولی اوال ساختار و (  8

گونه ای که به اصل موضوع لطمه وارد شده است و ناقص  برقرار نیست و به شدت خالصه نگاری شده است به

 .است

است. مطالب مربوط به  پالتین: فاقد ساختار و فهرست مناسب است و به صورت خالصه و گذرا نوشته شده (9

 .بیشتر دارد و استحصال مناسب و کامل نیست. نیاز به تعمقنحوه استخراج 

ابزار مورد استفاده در درمان است  ابزار پزشکی: فاقد ساختار و فهرست و فرمت مناسب. منظور از ابزار پزشکی (10

 .ستی نشده اها که در این مورد توضیح یا اشاره ا و نه الزاما ایمپلنت مانند ابزار جراحی و یا تزریق و نمونه برداری

فهرست ندارد. مطالب با  .های کربنی: مانند اکثر گزارشها فاقد ساختار مناسب است خاص سازی نانوتیوب (11

یکدیگر مشخص نیست. در خصوص کاربرد مخابراتی  ها با عناوین تکراری در گزارش آمده است و لذا ارتباط آن

 .است توضیحی نیاوده

 .سجام مناسب و کامال پراکنده نگاری شده استنقره: فاقد ساختار فهرست و ان (12

 .گرافن: گزارش نسیتا خوب و کم نقصی است (13

 .طال: فاقد ساختار فهرست و انسجام مناسب و کامال پراکنده نگاری شده است (14


