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آصهَى تِ طَست هششٍح ریل  ،جْت طحِ گزاسی اسائِ خذهات آهَصشی تِ داًشجَیاى دس حیي تحظیل، دس پایاى ّش تشم تشای ّش ػٌَاى دسسی

  :ستن گلستاى ثثت هیگشددیتشگضاس هیگشدد ٍ ًتیجِ ایي آصهَى جْت تکویل ساتقِ تحظیلی داًشجَ دس س

 تِ اساتیذ هجوَع ساػات کالس 16/3تٌظین ٍ تحَیل ًاهِ اػالم  اساهی داًشجَیاى تا غیثت تیشتش اص  .1

 داًشجَیاى دس سیستن گلستاى تش اساس آییي ًاهِ 16/3ثثت غیثت  .2

 سشتشگ اهتحاًی جْت طشح سَال ٍ تشًاهِ اهتحاًی 2تحَیل پک اهتحاًی تِ اساتیذ شاهل ًاهِ اتالؽ اهتحاًات،  .3

 سخَاست تشگِ اهتحاًی تِ هسَل اًثاستحَیل د .4

 هوَْس کشدى تشگِ ّای اهتحاًی تِ هْش آهَصش ٍ تاسیخ سٍصاهتحاى  .5

 اص سیستن گلستاى  207ٍ   206ٍ  204اهتحاى تا استفادُ اص گضاسش ّای   planطشاحی .6

 تٌظین ٍ تحَیل ًاهِ دسخَاست هشاقثیي تِ اداسُ هالی  .7

 ٌگیْای الصمتٌظین ٍ تحَیل ًاهِ تِ حشاست جْت ّواّ .8

 سیستن گلستاى )جْت اختظاص شواسُ طٌذلی( 10610تخظیض هحل اهتحاى دسٍس تِ داًشجَیاى تا استفادُ اص پشداصش  .9

 تحَیل تستِ سَالت اهتحاًی اص اساتیذ ٍ تکثیش سَاالت تِ تؼذاد  داًشجَیاى دس ّش دسس ٍ تایگاًی یک کپی اص ًوًَِ سَاالت  .10

 تشگِ پاسخٌاهِ ، تشگِ سَاالت، تشگِ طَستجلسِ تخلف اهتحاًاتتحَیل پک اهتحاًی هشاقثیي شاهل  .11

 تشگِ هْش شذُ اضافِ هشاقة  10پک اهتحاًی هشاقثیي شاهل تشگِ پاسخ ، تشگِ سَاالت،   .12

)جْت ضَس  سیستن گلستاى 204حضَس ٍ غیاب داًشجَیاى ٍ تطثیق ػکس داًشجَ تا کاست داًشجَیی دس جلسِ اهتحاى تا استفادُ اص گضاسش  .13

 ٍ غیاب(

سیستن  203ّای اهتحاًی پس اص ّش جلسِ آصهَى  ٍ تحَیل تِ استاد پس اص اهضای طَستجلسِ اهتحاى )گضاسش جوغ آٍسی ٍ شواسش تشگِ .14

 گلستاى ( ٍ تایگاًی کپی طَستجلسات

ذیش آهَصش ٍ هؼاًٍت آهَصش ٍ اسسال تِ آهادُ کشدى طَستجلسات تخلف اهتحاًی تِ ّوشاُ هذسک تخلف ٍ پاسخٌاهِ تا تاییذ استادهشتَطِ ، ه .15

کِ پس اص اتالؽ احکام کویتِ اًضثاطی چٌاًچِ حکن تِ تظحیح تشگِ اهتحاى داًشجَ طادس شَد پس اص تظحیح ًوشُ اػالم شذُ کویِ اًظثاطی 

 د." به مسول ثبت نمره ارسال میگرد AC/F/01/30 "طثق شواسُ  ”ثثت ًوشُ شَسای اًضثاطی“تَسط استاد تا فشم  

 حضَس ٍ غیاب هشاقثیي ٍ اسسال گضاسش حضَس ٍ غیاب دس پایاى اهتحاًات تِ اداسُ هالی جْت پشداخت حق الضحوِ .16
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