
 189در نیمسال  معرفی به استاد امتحانات شیوه نامه

هَختگی حذاکثش دٍ دسس ًظرشی  آل تحصیلی تشای داًش ادس صَستیکِ داًشجَ دس آخشیي ًیوس"-آییي ًاهِ آهَصشی کاسشٌاسی 8 هادُ

( هری تَاًرذ دسٍس سا ترِ    7هرادُ   2ٍ3آى ًیوسال )هَضَع تثصشُ ّرای   یتا تاییذ گشٍُ آهَصشی ٍ تا سػایت سقف ٍاحذ ّا داشتِ تاشذ،

 :هؼشفی تِ استاد دسآى ًیوسال یا دٍسُ تاتستاى تگزساًذصَست 

ًظشی سا اخز ٍلری ًورشُ قثرَلی کسرة ًکٌرذ اهرا دٍسُ ػولری دسس فرَا سا گزساًرذُ           -تثصشُ:چٌاًچِ داًشجَیی قثال یک دسس ػولی

 "ت هفاد ایي هادُ، تخش  ًظشی آى دسس سا تِ صَست هؼشفی تِ هذسس اخز ًوایذیتاشذ،هی تَاًذ تا سػا

 رساود:به اطالع کلیه داوشجویان می 

دسس ًظرشی دس سرقف ٍاحرذّای     2کاسشٌاسی هصَب ٍصاست ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍسی صشفا هقطغ َصشی آهآییي ًاهِ  8ساس هادُ تشا

  هؼشفی تِ استاد است.اخز تصَست  خش قاتل آًیوسال 

ى ا)ترا اایر   981ًشرجَیاًی کرِ ترا اخرز دسس هؼشفری ترِ اسرتاد دس ًیوسرال         ى دستِ اص داآَصشی داًشگاُ آهَین قتشاساس ت -

التحصیل هی شًَذ هی تایست طثق جذٍل ریل جْت اخز ٍاحذّای هؼشفی تِ استاد ٍ ار  اص آى اهرَسات    ؽ( فاس30/11/98

 تا ّواٌّگی گشٍُ آهَصشی هشتَطِ اقذام ًوایٌذ. فاسؽ التحصیلی

ُ اهکاى اخز ّیچ گًَِ اهتحاى هؼشفری ترِ اسرتاد اص طرشا اداسُ آهرَصد ٍجرَد ًخَاّرذ        تذیْی است خاسج اص ایام تؼییي شذ -

 داشت.

 دس صَست ػذم اسائِ اهتحاى هؼشفی تِ استاد ٍ اسائِ ًوشُ تِ اداسُ آهَصد دس هْلت تؼییي شذُ تشاتش هقشسات اقذام خَاّذ شذ. -

 تشم ّیچ گًَِ اهتحاى هؼشفی تِ استاد اخز ًخَاّذ شذ.خاطش ًشاى هی ساصد دس دی هاُ تِ دلیل تشگضاسی اهتحاًات اایاى  -

ّیچ گًَِ دسخَاست هؼشفی تِ استاد خراسج اص سرقف تؼیریي    داخلی داًشگاُ، ٍظایف کویسیَى هَاسد خاص ششح تا تَجِ تِ  -

 ًخَاّذ شذ.دادُ  شذُ تِ کویسَى اسجاع 

 

 189نیمسال در  دامتحانات معرفی به استاتاریخ های برگزاری 

 

درخواست داوشجو برای معرفی به  ردیف

 استاد

تاریخ 

 امتحان

 آخریه روز ثبت ومره ساعت امتحان

 02/09/98 10-12 29/08/98 آتاى هاُ 22-27 1

 03/10/98 10-12 27/09/98 آرس هاُ 23-22 2

 17/11/98 10-12 12/11/98 تْوي هاُ 2-7 3

 

 

 داوشگاه اداره آموزش                                                                                                                                                  


