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حداقل تعداد د 

 تا در معـدل ا
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يقوان ديبا يابيش

ستاد مطابقا ي

ايم، جهت ارزش
ر در دسترسي

ن ارزشي     قوان

، ابتدا ترمشود 

داقل تعداد پاس

 ا انجام دهد)،

نديشرکت نما

ج   ه

ارزش يستم برا

يموجود در منو

ستميس ي ساز
ير زياز مس ياب

ن    ي     قوان

ير مشاهده م

حد ،دروس ياب

ر يدروس بعد

ش يابي در ارزش

نهين شده و گز

   د.

سيس يده ساز

م يز پردازشها

آماده  يبراله 
ايف قانون ارزش
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ريکه در شکل ز

ايعدل در ارزش

د يابياند ارزش
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نييتع يابير ارز

شود يتخاب م

 

  
 

جهت آما

ن کار ازيا
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ط يك 

ارزش يستاد برا
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"يدرسـ  يه ها

 استفاده قرار م

 نمود. يکپ

 ستفاده نمود: 

ع ارزشيابي تعر

ت وارده توسط
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نتخاب شده اس

دانش ي نامه ها
 بر اساس گروه

ز موردين يعد

د کيترم جد ي

توان اس ير مي

  .ردد

ل به ازاء هر نوع

نمرات نچه كليه

ته نخواهد شد

ا يل گروه ها

دل تمام پاسخ
سبه معدل كل

بع يترم ها يرا

يرا برا يقبل يا

ر زي كار از مس

  ش پاسخها

انتخاب مي گر

 . د راين جدول
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  .ريف است

ف حداقل چنان

در نظر گرفت جو

معده محاسبه
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محاس "د.و در
  شود.

ن برين قوانيم ا

از ترمها يکين 
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رشين عدم پذين

زينه

ميل مي گردد 

شخص مي نماي

 .كليك نماييد

ح زير قابل تعر
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معرف نحوهس

ن صورتيبه ا
شود يحاسبه م

ش ي  محاسبه م

ك ترمي يبرا ي

نيقوان  ه 

ف نميز تعري را ن

ف قوانيتعر     

خاب شده و گز

فرم تكم  پايين

همان نوع را مش

وي هر رديف ك

حه مورد به شر

ت كه پس از تع

 باشد، پاسخ ه

دروس يابي ارزش

"ساس فرم ها

مح يصورت كل
 طور جداگانه

يابيارزش نيوان

نهيبا انتخاب گز

رش پاسخ هاي

     قوانين    

ابي وارد يا انتخ

جدول  

شته و قوانين ه

يفها مقدمتا رو

وع ارزشيابي س

 اين معني است

 از اين حداقل

سبه معدل در ا
  مي باشد:

معدل كل بر اس
به ص يدرس روه
به استاد يرس

ف قويورت تعر

توان با ي که م

ين عدم پذيوان

        استاد   

ماره ترم ارزشيا

خاب گزينه

داش سطر وجود
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خ دانشجو 
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بـه   ،يسـ 
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باشد: يم يرس
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  س

د مشـخص كـد

و مقطـع يظـر 

تعر يگردد. برا
ر قابل دستري ز
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گرفته نخواه ظر

شجو مساوي اي

ش مورد نظر ا

دروس يابيرزش
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نظسـتاد درس  
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ف گيتعر يابيش
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حيين يك كف 
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رده توسط دانش

باشد. پردازش يم

ش فرض نوع ار

يد كه براينما

نوع اس يبرا ل

ر نظر گرفته ش

EVT استفاده

ارزش ي سوالها
 پردازش مورد

  يابيزش

 كه پس از تعي
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دروس م يابيش
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باشد سواالاز ي
ر ير زيش از مس
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شاهده 

 انجام 

وه درسي 

  

  گردد. ي

رت نياز به مش
.  

ورد نظر جهت 

راص يا يک گ

يمانتخاب     

  ک شود.

ي شود. در صور
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توان شمارهمي 
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توان يم    

مجوز مشاهده
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ن امکان ازيد. ا

  شيابي دروس
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ک گروه دري ي

استفاده ود. با 

ريتاث يوده را ب

ديتوسط اسات ي

هده اعطا گردد

هده نتايج ارزش
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کي يابيج ارزش
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يابيج ارزشي نتا
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ب شده در محد

يابيج ارزشينتا
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شاهده مي شود

جينتا قفلکه  
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ـاهده بـه   

ي بهنگـام      

ت پردازش بر 

، شماره درس 

ابد.ي يش ميا

ـاي درسـي ال

  شود.

از قابل مشـ يس

رسـي انتخـابي

اتيس از آن عمل

آموزشي درس،

نما يوده انتخاب

شـده گـروه هـ

انتخاب شو  

يگروه درسآن  

محـدوده دستر

پسخص نمود. 

  د.

ه درس، گروه آ

ت دروس محدو

دوده انتخـاب ش

نه ي گز

ت مشاهدهيضع

رم بر اسـاس م

را مشخ يي درس

جام خواهد بود

ترم، دانشکده 

ستيل  

بر روي محـد 

ن و گيي نظر تع

وض پايين فرم 

  

جدول پايين فر

گروه هايي از 
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بر اساس يرس

ک بر روي 

يوز به طور کل

ات موردي عمل

سي در جدول
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ست محدوده اي
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ب گروه هاي در
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کيمحدوده با کل

مجو ي به اعطا
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مليات، اطالعات

الزم اس ابتدادر 

ک از دروس م

محدوده انتخاب

باشد ين مييع

ن مييس از تع

از بيدر صورت ن

مشاه وضعيت

ا کليک بر روي

غير قابل مشاهد

انجام عمس از 

  شود. مي
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