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موضوع

اقذام ثِ اطالع رسبًی در هَرد هقزرات آسهَى ثِ داًشجَیبى ثطَر هٌبست اًجبم هی شَد.
(اس طزیق کبغذ  A4در تبثلَ ثِ تعذاد کبفی  :چْبر اهتیبس

8

اس طزیق ثٌز  8 :اهتیبس )

ثزًبهِ ّبی اهتحبًی ثِ تفکیک ّز رشتِ در سبیت داًشکذُ قزار دادُ شذُ است.

6

در داًشکذُ هسئَل اهتحبًبت هعزفی شذُ است.

6

تبیپ سَاالت ثِ صَرت هحزهبًِ ٍ ثب حفظ تذاثیز اهٌیتی تَسط افزاد هطوئي صَرت هی گیزد.

6

در تکثیز سَاالتً ،کبت اهٌیتی(شخصی ،دستگبُ ٍ عذم اهکبى کپی ثزداری در ّبرد ٍ درس

6

سئَاالت ثِ ثیزٍى) رعبیت هی شَد.
داًشجَیبى طجق لیست سیستن سوبء ٍ شوبرُ ّبی تصبدفی سز صٌذلی ّب هستقز هی شًَذ (.لیست یک

8

رثع قجل ،در ٍرٍدی سبلي اهتحبى ًصت هی گزدد)

در سبلي ثزگشاری آسهَى ،جشٍُ  ،کتبة ٍ  . . .هشبّذُ ًوی شَد..

6

در طَل ثزگشاری ثِ عذم اهکبى دستزسی ثِ تجْیشات ارتجبطی (تلفي ّوزاُ ٍ  ). . .ثِ صَرت جذی

8

تَجِ هی شَد.
شزایط هٌبست فیشیکی ثزگشاری آسهَى (ًَر ،سکَت ،راحتی صٌذلی ّب ،هذت ٍ سهبى هٌبست ٍ)...
رعبیت هی شَد.

8

امتیاز کسب شده

اهتحبى سز سبعت اعالم شذُ شزٍع هی شَد  ( .ثِ اسای ّز  10دقیقِ تبخیز  2اهتیبس کسز هی گزدد)

8

اس شزکت داًشجَیبًی کِ اسبهی آًبى در لیست ٍجَد ًذارد  ،جلَگیزی هی شَد.

4

تحلیل آسهَى ّب ٍ ثبس خَرد ثِ هذیز گزٍُ ٍ استبد هزثَطِ اًجبم هی گیزد.

6

سئَاالت در دستِ ّبی هختلفی اس قجل چیذُ شذُ ) ) A- B- Cثیي داًشجَیبى تَسیع هی شَد.

8

فزآیٌذ ثزگشاری اهتحبًبت ثِ صَرت هکتَة ٍجَد دارد ٍ اجزا هی شَد.

4

داًشجَیبًی کِ ثیش اس حذ ًصبة السم غیجت داشتِ ثبشٌذ اس شزکت آًبى در جلسِ اهتحبًی

6

جلَگیزی هی شَد.
حضَر داًشجَیبى ثِ صَرت هستٌذ ثجت ٍ عکس ٍ کبرت شٌبسبیی تطجیق دادُ هی شَد.

8

اسبهی داًشجَیبى ثصَرت دستی ثِ صَرتجلسِ اهتحبًی اضبفِ ًوی شًَذ(.چٌذ هَرد هشبّذُ شَد)

6

ثب هتقلجیي آسهَى ّب ثز خَرد قبًًَی صَرت هی گیزد(.سَاثق در صَرت ٍجَد ضویوِ شًَذ)

8

تصاویرفرایند ها و مستندات ضمیمه گردند.

جمع امتیازات
کسب شده
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