مراحل آزمون معرفي به استبد و ترميم معدل جهت اجراي مبده  20و تبصره يك مبده  47آئين نبمه آموزشي
به قرار ذيل اعالم مي گردد  ( .قببل اجرا ) 1392/10/10
 -1هذيش گشٍُ بب بشسسي دليك پشًٍذُ تحظيلي داًشجَ  ،الذام بِ اجشاي هفبد هبدُ  ٍ 20تبظشُ يه هبدُ  47آئيي
ًبهِ آهَصشي ًوبيذ .
توجه  :دس بشخي هَاسد هشبّذُ هي گشدد وِ بؼذ اص گزساًذى دسس هؼشفي بِ استبد تَسط داًشجَ  ،بِ ػلت ػذم
دلت وبفي هذيش گشٍُ  ،داًشجَيبى دچبس هشىالتي هي گشدًذ  .دس ايي خظَص هذيش گشٍُ ػْذُ داس توبهي ػَالب
خَاّذ بَد .
 -2دس هؼشفي بِ استبد  ،اص اسبتيذ هتخظض دسس استفبدُ گشدد ٍ الضاهي است دسٍس هشبَطِ حذالل يىببس تَسط
استبد هَسد ًظش تذسيس شذُ ببشذ .
 -3ظشفيت هؼشفي بِ استبد داساي حذ هشخض است ٍ ببيذ حذاوثش

 20هَسد دس ّش تشم بشاي ّش استبد دس ًظش

گشفتِ شَد  .بِ جض هَاسد خبص ( بؼٌَاى هثبل ووبَد اسبتيذ دس دسس هَسد ًظش )
 -4بؼذ اص اهضبي فشم تَسط هذيش گشٍُ ٍ اسجبع بِ استبد هشبَطِ  ،استبد هَظف است سئَاالت سا طشح ٍ بِ
طَست هحشهبًِ بب روش ًبم دسس ٍ ًبم داًشجَ ّوشاُ بب فشم هشبَطِ بِ سئيس داًشىذُ تحَيل دّذ  ( .هذيش گشٍُ ،
سئيس داًشىذُ يب هؼبًٍت آهَصشي )
توجه  :دس خظَص دسٍس ػوَهي  ،ببيذ سَاالت بِ هذيش آهَصش داًشىذُ ػوَهي تحَيل گشدد  ( .دس طَست
ٍجَد داًشىذُ ػوَهي بِ طَست هجضا )
 -5آهَصش داًشىذُ دس اٍل ٍ پبًضدّن ّش هبُ هَظف بِ بشگضاسي اهتحبى بِ طَست سسوي دس هحل يىي اص والس
ّبي داًشىذُ ٍ تٌظين طَستجلسِ ٍ اخز اهضبي وليِ داًشجَيبى هتمبضي هي ببشذ  .پبسخٌبهِ ّب ببيذ داساي آسم
داًشگبُ ببشذ ٍ اص بشگِ ّبي هؼوَلي استفبدُ ًگشدد .
توجه  :دس طَست تؼطيل بَدى تبسيخ ّبي هزوَس  ،اٍليي سٍص غيش تؼطيل بؼذ اص آى تبسيخ ّب هالن خَاّذ بَد  .ضوٌب
اسائِ وبست شٌبسبيي ػىس داس تَسط داًشجَ دس جلسِ اهتحبى الضاهي است .
 -6بؼذ اص جوغ آٍسي اٍساق تَسط آهَصش داًشىذُ  ،اٍساق بِ طَست هحشهبًِ بشاي استبد اسسبل گشدد ٍ
طَستجلسبت تٌظين شذُ  ،دس ّوبى سٍص اهتحبى بِ دايش ُ اهتحبًبت تحَيل شَد .
 -7استبد هَظف حذاوثش يه ّفتِ اص تبسيخ اهتحبى  ،بش گِ ّب سا تظحيح ٍ تحَيل آهَصش داًشىذُ دّذ.
 -8بش گِ ّبي تظحيح شذُ جْت بشسسي ٍ ثبت ًوشُ بِ دايشُ اهتحبًبت اسسبل گشدًذ .
 -9صهبى بشگضاسي آصهَى بشاي داًشجَيبى حذالل يه ّفتِ بؼذ اص اخز ًبهِ هؼشفي بِ استبد هي ببشذ .
الزم به ذكر است كه مسئوليت برگساري مطبلب فوق بر عهده روسب و سرپرستبن محترم دانشكده هب مي ببشد .

