بسمه تعالي
اساتيد محترم
با سالم و احترام ؛با عنایت هب زندیکی امتحاانت پایان رتم و مصوبات شورای دااگشنه ،خواهشمند است هب ن كات ذيل توهج فرمادیی:
)1سواالت را حدا قل  42ساعت قبل از امتحان رد كتابخاهن تكثير و با توهج هب الزام حضور استاد رد جلسه امتحان ،ات روز ربگزاری رد زند خود نگهدا ری نمادیی.
 )4فرم ربهگ طرح سوال را از منوی افیلهای الکترونيکي واقع رد سایت دااگشنه ردیافت و سواالت را هب صورت اتیپ شده همراه با بارم و مدت زمان تهیه و میظنت نمائيد.
(حدا كثر زمان تعيين شده ربای ره امتحان 09دقيقه است).
 )3سواالت نبايستي هب صورت كامال تستي باشد و از  29ردصد نمره نيز تجاوز نكند.
 )2اطالعات خواسته شده رب روی پاكت سواالت باید هب طور كامل ردج گردد.
)5مطابق مصوهب شورای دااگشنه ،مسئوليت ربگزاری امتحان با استاد ردس مي باشد؛ لذا با عنایت هب عدم حضور مراقب رد جلسه ،حضور استاد محترم حدا قل نيم ساعت قبل از
مح
شروع امتحان رد ل ربگزاری جهت ردیافت پاسخناهم ازحوزه امتحاانت ،توزعي ربهگ سوال و پاسخناهم نيب دانشجویان ،امضای صورتجلسه  ،مراقبت ،جمع آوری  ،شمارش و
تحويل اوراق امتحاني رد پایان جلسه الزامي مي باشد.
 )6نمرات را هس روز ععد از اتر خ امتحان از طرقق سایت  www.IAUESF.AC.IRبا داشتن كد كارربی هك از واحد فن آوری ردیافت مي گردد ،ثبت
نمادیی .حدا كثر فرصت جهت ربرسي اعتراضات ،هس روز ععد از ثبت نمره اولیه مي باشد و سپس از طرقق سایت ،نمرات را قطعي نمادیی .خواهشمند است جهت تعيين زمان
دقيق اعتراض دانشجو ،نمرات زودرت از موعد مقرر نيز اعالم نگردد.
 )7تغيير رد نمرات اولیه هب چيه عنوان ام كان پذري نمي باشد و فقط با ردخواست استاد ردس و موافقت شورای آموزشي اقبل تغيير است.
 )8ليست نمرات و اوراق پاسخناهم باید حدا كثر ات  7روز ععد از ربگزاری امتحان هب مدريگروه مربوهط تحويل گردد.
)0امضاء تمامي ربهگ اهی ليست نمرات و ثبت اتر خ و انم توسط استاد ،مدري گروه و معاونت آموزشي الزاميست.
)19رد مورد ردوس نظری حدا قل نمره پایان رتم  12نمره مي باشد و حدا كثر نمره ميان رتم و ساري فعاليت اه  6نمره است .رد محاسبه نمره نهايي ردوسي هك شامل دو قسمت نظری و
عملي هستند ،اتثير ره قسمت با توهج هب ضرایب واحداه مي باشد.
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