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  با سالم   

                      مـوارد ذیـل را بـه استحضـار      دانشـکده  ،دایـره امتحانـات   94-95ل تحصـیلی اسـ   دوم به منظور برگزاري امتحانات پایان ترم نیمسال  
  .می رساند

رروي پاکت مذکور را تکمیـل  رس در پاکت مخصوص سؤاالت قرار داده و اطالعات خواسته شده بسؤاالت امتحانی را به تفکیک هرد "لطفا -1
ـ     . از بسته بودن پاکت سواالت اطمینان حاصل نماییدنموده و                       رت بـاز معـذور  ودایره امتحانـات دانشـکده از دریافـــت سـواالت بص

   .می باشد
از روي نسخه تحویلی به آموزش تکثیر می شود پیشنهاد می گردد که سؤاالت را بصورت تایپ  "رم عینااز آنجایی که سؤاالت مدرسین محت-2

  .به اطالع می رساند دانشکده هیچگونه مسئولیتی در قبال تایپ سواالت  ندارد. شده ارسال فرمائید
ضـمنا    .مبـذول فرمائیـد   اقـدام الزم را   .................. ه حداکثر تـا تـاریخ  خواهشمند است نسبت به تحویل سؤاالت امتحانی به آموزش دانشکد-3
در صورتی که سؤاالت امتحانی در موعد مقرر تحویل داده نشود دایره امتحانات دانشکده هیچگونه مسئولیتی در خصوص . وري میگردددآیا

  .مربوطه ندارد درس امتحان
  .در جلسه امتحانی حضور بهم رسانیدلی دعوت می شود که جهت رفع اشکاالت احتمالی ا جنابع از -4
د جهت اقدامات بعدي نجلسات درس از امتحان پایان نیمسال محروم می باش 4 |17ازغیبت بیش دانشجویانی را که به دلیل خواهشمند است  -5

  .ن بال مانع خواهد بودا نیمسال جاري در جلسه امتح واحد  به این معاونت اعالم فرمائید در غیر این صورت حضور دانشجو با توجه به انتخاب
با توجه به اینکه در هر نیمسال تحصیلی ارزیابی آزمون ها انجام می شود لذا مستدعی است پاسخنامه دانشجویان به همراه یـک نسـخه از    -6

  .ارائه نمره به این معاونت ارسال فرمائید سئواالت و کلید تصحیح سئواالت و شناسنامه سئواالت طراحی شده را پس از برگزاري امتحان و
در سیستم آموزشی سما ثبت  و  پس از برگزاري امتحان روز 10را حداکثر مدرس موظف است نمره نهایی هر درس  :یاد آوري مهم -7

 .تحویل نمایند شکدهدان آموزش اداره بهرا لیست نمرات ثبت شده 
   .هنگ و منظم امتحانات کمال تشکر را داردپیشاپیش از همکاري جنابعالی جهت برگزاري هما

  : برنامه امتحانی دروس جنابعالی به شرح جدول ذیل می باشد "ضمنا
  زمان امتحان  تاریخ امتحان  رشته تحصیلی  نام درس  ردیف
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