*راھﻧﻣﺎی ورود ﻟﯾﺳت ﻧﻣره ﺗوﺳط اﺳﺎﺗﯾد*
ﺷﻣﺎی ﮐﻠﯽ :
ورود ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و
ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر(

اﻣور آﻣوزﺷﯽ
ورود ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺛﺑت ﻧﻣرات

راھﻧﻣﺎ و ﻗواﻧﯾن
ﻣطﺎﻟﻌﮫ راھﻧﻣﺎ و ﻗواﻧﯾن
وﺳﭘس زدن دﮐﻣﮫ اداﻣﮫ

درﺻد ﻧﻣره
ﺗﻌﯾن درﺻد
ﻧﻣرات)ﻣﯾﺎن ﺗرم و(..

ﻧﻣﺎﯾش ﻟﯾﺳت دروس

ﭼﺎپ

اﻧﺗﺧﺎب دروس ﻣورد ﻧظر ﺑرای
ورود ﻟﯾﺳت ﻧﻣره

ﭼﺎپ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف
ﻟﯾﺳت ﻧﻣره)ﺧﺎم و (...

ﻧﻣره ﻣﯾﺎن ﺗرم،در طول ﺗرم  ،ﭘروژه و ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم

واردﮐردن ﻧﻣرات از ﺑﯾﺳت )ورود ﻧﻣره ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم اﻟزاﻣﯽ و ورود ﻧﻣره ﻣﯾﺎن ﺗرم ،در
طول ﺗرم و ﭘروژه اﺧﺗﯾﺎری و در ﺻورت ﺗﻌﯾﯾن درﺻد ﻧﻣره ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮔردد(ﻻزم
ﺑﮫ ذﮐر اﺳت در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷراﯾط ﻧﻣرات ﺑﺎﯾد از ﺑﯾﺳت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و وارد ﮔردد.

وﺿﻌﯾت ﻟﯾﺳت ﻧﻣره

ﺛﺑت

ﻣﺷﺧص ﮐردن وﺿﻌﯾت ﻟﯾﺳت ﻧﻣره
)ﺧﺎم ،ﻣوﻗت ،ﻧﮭﺎﺋﯽ(

ﺛﺑت ﮐردن
ﻟﯾﺳت ﻧﻣره

ﭼﺎپ ﻟﯾﺳت ﻧﻣرات
وارد ﺷده در
ﺻورت ﻧﯾﺎز

 -١اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎدا ﺑﺮ روي داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد

وارد ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ.

 -٢ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ ،داراي ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ورود
ﻧﻤﺮه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺷﻮﯾﺪ.

 -3ﻣﻨﻮي اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 -3در ﻣﻨﻮي اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ روي زﯾﺮ ﻣﻨﻮي ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -4در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮارد درج ﺷﺪه ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ دروس
وارد ﺷﻮﯾﺪ.

 -۵در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم دروس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﺮم ﺟﺎري ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﺴﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ را از وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

اﮔﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺷﻤﺎ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ وارد ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺷﻤﺎ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎم و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد در ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﻣﯽ آﯾﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) pdfو (...ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از

ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﻧﻤﺮات )ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ،درﻃﻮل

ﺗﺮم،ﭘﺮوژه و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم( را ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ وﺟﻮد دارد :
در ﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  100ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻊ در ﺻﺪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  100و زﯾﺮ  100ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم  ،ﻣﯿﺎن ﺗﺮم  ،در ﻃﻮل ﺗﺮم و ﭘﺮوژه از  20ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ درس ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪ ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ در ﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم  70در ﻃﻮل ﺗﺮم  10ﻣﯿﺎن ﺗﺮم  10ﭘﺮوژه  10در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﯾﺪ از  20ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم وﺟﻮد دارد.
در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن ﺑﺎزه ورود ﻧﻤﺮات ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ  :ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎن ﺗﺮم،در ﻃﻮل ﺗﺮم و ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ) در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ

در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه(ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم وارد ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد در
ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ.ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﺮات ﻣﯿﺎن ﺗﺮم در ﻃﻮل

ﺗﺮم و ﭘﺮوژه را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻗ ﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﺎر درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻧﻤﺮات و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﭼﺎپ
درﺻد
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ

در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  3ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ در دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ(

 -١ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎم)ﻧﻤﺮه ﺧﺎم و ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ(  :اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﺮات را وارد ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺶ ﺑﺮاي ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه اﺳﺖ.
 -2ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) ﻧﻤﺮه ﻣﻮﻗﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ (  :اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺑﺮ روي اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺮات را وارد ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ارﺳﺎل
ﮐﻨﺪ.ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزه ورود ﻧﻤﺮات ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ (95/11/07).در ﺧﺼﻮص دروس داراي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﺘﺎد،در ﺻﻮرﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن
ﻧﻤﺮه ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫ ﺮ دو اﺳﺘﺎد ﻧﻤﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﻤﺮات را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ
رﯾﺰﻧﻤﺮات ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻧﻤﺮه وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﻗﺺ )ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺮات وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ( ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺮه
ﻫﺎي ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ وﺿﻊ ﻧﻤﺮه ي ﻣﺮﺗﺒﻂ در آن ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﻧﻤﺮات ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
-3ﻟﯿﺴﺖ داﺋﻢ )ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ(  :ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﻟﯿﺴﺖ،و ﺑﺮرﺳﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮات ﻣﻮﻗﺖ
ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه  ،درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻤﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض دادن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺧﺼﻮص دروس داراي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﺘﺎد،در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎد
ﻧﻤﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﻤﺮات را ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮي
ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ در ﺑﺨﺶ رﯾﺰﻧﻤﺮات ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻧﻤﺮه وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ اﺳﺘﺎد و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺮه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ )ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﯿﻞ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش
داﻧﺸﮑﺪه و ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه و وﺿﻊ ﻧﻤﺮه آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﺷﻮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮات ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺮات ،ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه) ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ( ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮات ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو روز ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﺮات ﻫﺮدرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ  :ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮو وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد درس ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك )ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎدي ( :
در ﺧﺼﻮص دروس داراي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ،ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ درﺳﯽ داراي دو اﺳﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ اﺳﺘﺎد در ﻧﻤﺮه
ﮐﻞ درس  %50ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﮔﺮ اﯾﻦ درﺻﺪ ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺖ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﯾﮏ
اﺳﺘﺎد  %30و ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي  %70ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺻﺪ
ﺑﺮاي اﯾﻦ درس اﻋﻤﺎل ﺑﺸﻮد.اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺧﺼﻮص ورود ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺮات) اﻋﻢ از ﻣﯿﺎن ﺗﺮم ،ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ،در ﻃﻮل ﺗﺮم و
ﭘﺮوژه ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺴﺖ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮدد .ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ ،ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

