
 استاد محترم:

 خواهشمند است هنگام طرح سئواالت به نكات ذيل توجه فرماييد.

 لطفاً اطالعات مندرج بر روي پاكت طرح سئوال را به طور كامل تكميل فرماييد. -1

ارسال گردد. برگه به اداره آموزش  خوانا و پررنگ در برگه ويژه امتحاني به صورت محرمانهشده، بايست به صورت تايپ سئواالت طرح شده مي-2

وب سايت دانشكده به آدرس اينترنتي  درو راهنماي تنظيم سئواالت چند گزينه اي الكترونيك سئواالت امتحاني همراه با سربرگ ويژه 
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 به اداره آموزش تحويل فرماييد.   انات ده روز قبل از تاريخ شروع امتح  سئواالت را تا -3

قادر به همكاري اجرائي  تبه دليل مشكالدانشكده آموزش اداره ري پروژه ها با مدرس بوده و آو، مسئوليت جمعدرسدر صورت پروژه دار بودن  -4

 نمي باشد.

هيچ گونه برگه اضافي)جدول، مجموعه فرمول مورد نياز و ...( همراه داشته باشد. در  كه در امتحانات جزوه بسته دانشجو نمي تواند آنجااز  -5

 نمائيد. پيوستها و جداول مورد نياز را به برگه سئوال  صورت صالحديد فرمول

 طبق مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مقرر گرديد اساتيد در جلسه امتحان پايان ترم دانشجويان حضور نداشته باشند. -6

فرآيند اعالم روي پاكت سئواالت قيد نماييد و به منظور تسريع در  در صورت تمايل به استفاده از دستگاه مارك خوان جهت تصحيح اوراق حتماً -7

 برگه كليد سئواالت را به طور دقيق تكميل و همراه با سئواالت به دايره امتحانات دانشكده تحويل فرماييد.نمرات، 

 شبكه سما به آدرس اينترنتي .باشدروز پس از تاريخ برگزاري آزمون درس مي 11نمره موقت دانشجو در شبكه سما  حداكثر زمان اعالم -8

.qums.ac.ir http://sama اعتراض خود را در  ،روز پس از اعالم نمرات موقت 3تواند حداكثر تا دانشجو مي باشد. قابل دسترسي مي

روز پس از اتمام مهلت  2نمرات حداكثر  ارد نمايد و استاد موظف است قبل از ثبت نهايي نمرات به اعتراضات دانشجويان رسيدگي نمايد. سايت و

در صورتيكه ثبت نهايي نمرات انجام نشود، نمره دانشجو در شبكه سما درج  اعتراض دانشجويان مي بايست توسط اساتيد محترم ثبت نهايي گردد. و

 يده و ضمن آنكه امكان پرينت كارنامه وجود نخواهد داشت عواقب آموزشي بسياري به دنبال خواهد داشت.نگرد

حداكثر ظرف مدت يك پس از تأييد نهايي نمرات، به منظور چاپ ليست نمره حتماً از كليد))ليست نمره(( در پايين صفحه وب استفاده شود  و  -9

 ه برگه هاي تصحيح شده همان پاكت سواالت تحويل مسئول امتحانات دانشكده گردد.هفته ليست فيزيكي نمرات به همراه كلي

هرگونه تغيير نمره از سوي استاد مربوطه صرفاً با ارائه داليل به صورت مكتوب  ،و تحويل پرينت آن به اداره آموزش پس از ثبت نهايي نمرات -11

 .شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير خواهد بود و پس از طرح آن در شوراي آموزشي دانشكده و تاييد نهايي

 در ذيل مي باشد ارزيابي نماييد. كه "ينه ايفرم ارزيابي سواالت چندگز"لطفا قبل از تحويل سواالت به اداره آموزش ، سواالت خود را با -11

 شماره تماس و آدرس خود را حتماً بر روي پاكت طرح سئوال مرقوم فرماييد. -12
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