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        ارزشيابي آموزشيارزشيابي آموزشيارزشيابي آموزشيارزشيابي آموزشي    فراخوانفراخوانفراخوانفراخوان

        دانشجويان در شرف فراغت از تحصيلدانشجويان در شرف فراغت از تحصيلدانشجويان در شرف فراغت از تحصيلدانشجويان در شرف فراغت از تحصيل    

  
  

    دورهدورهدورهدورهبرتر هر برتر هر برتر هر برتر هر % % % % 22220000    با شرايط به شرح زير كه جزوبا شرايط به شرح زير كه جزوبا شرايط به شرح زير كه جزوبا شرايط به شرح زير كه جزو    در شرف فراغت از تحصيلدر شرف فراغت از تحصيلدر شرف فراغت از تحصيلدر شرف فراغت از تحصيل    ممتازممتازممتازممتاز    دانشجوياندانشجوياندانشجوياندانشجويان    ازازازاز
درخواست ميشود درخواست ميشود درخواست ميشود درخواست ميشود ، ، ، ، باشندباشندباشندباشندميميميمي    ه آموزشي تحصيالت تكميليه آموزشي تحصيالت تكميليه آموزشي تحصيالت تكميليه آموزشي تحصيالت تكميليدوردوردوردوربرتر از هر برتر از هر برتر از هر برتر از هر % % % % 25252525كارشناسي و كارشناسي و كارشناسي و كارشناسي و     آموزشيآموزشيآموزشيآموزشي

  ....اساتيد دروس دوره تحصيل خود مساعدت نماينداساتيد دروس دوره تحصيل خود مساعدت نماينداساتيد دروس دوره تحصيل خود مساعدت نماينداساتيد دروس دوره تحصيل خود مساعدت نمايند يابي آموزشي تعدادي ازيابي آموزشي تعدادي ازيابي آموزشي تعدادي ازيابي آموزشي تعدادي ازكه نسبت به ارزكه نسبت به ارزكه نسبت به ارزكه نسبت به ارز

             

     واحد گذراندهواحد گذراندهواحد گذراندهواحد گذرانده    111122220000با بيش از با بيش از با بيش از با بيش از     علومعلومعلومعلوم    ييييكارشناسكارشناسكارشناسكارشناس - - - - 

 واحد گذرانده واحد گذرانده واحد گذرانده واحد گذرانده     130130130130كارشناسي مهندسي با بيش از كارشناسي مهندسي با بيش از كارشناسي مهندسي با بيش از كارشناسي مهندسي با بيش از  - - - - 

     واحد گذراندهواحد گذراندهواحد گذراندهواحد گذرانده    26262626كارشناسي ارشد با بيش از كارشناسي ارشد با بيش از كارشناسي ارشد با بيش از كارشناسي ارشد با بيش از  - - - - 

         نيمسال تحصيلينيمسال تحصيلينيمسال تحصيلينيمسال تحصيلي    6666و گذراندن و گذراندن و گذراندن و گذراندن     واحد گذراندهواحد گذراندهواحد گذراندهواحد گذرانده    12121212با بيش از با بيش از با بيش از با بيش از     كتريكتريكتريكتريدددد - - - - 

 - - - -  
        ....باشدباشدباشدباشداين عمليات ارزشيابي آموزشي از مسير ذيل در سامانه گلستان قابل انجام مياين عمليات ارزشيابي آموزشي از مسير ذيل در سامانه گلستان قابل انجام مياين عمليات ارزشيابي آموزشي از مسير ذيل در سامانه گلستان قابل انجام مياين عمليات ارزشيابي آموزشي از مسير ذيل در سامانه گلستان قابل انجام مي

        
            
        

        
جهت دريافت جهت دريافت جهت دريافت جهت دريافت     توانندتوانندتوانندتوانندروز كاري ميروز كاري ميروز كاري ميروز كاري مي    10101010پس از پس از پس از پس از ند ند ند ند ييييدانشجوياني كه ارزشيابي ياد شده را تكميل نمادانشجوياني كه ارزشيابي ياد شده را تكميل نمادانشجوياني كه ارزشيابي ياد شده را تكميل نمادانشجوياني كه ارزشيابي ياد شده را تكميل نما

        ....مراجعه نمايندمراجعه نمايندمراجعه نمايندمراجعه نمايندخود خود خود خود ه ه ه ه كدكدكدكددانشدانشدانشدانش    به اداره آموزشبه اداره آموزشبه اداره آموزشبه اداره آموزشدر ساعات اداري در ساعات اداري در ساعات اداري در ساعات اداري     لوح تقديرلوح تقديرلوح تقديرلوح تقدير

   نظرسنجي  ارزشيابي   نظرسنجي پاسخگويي دانشجو به سوالهاي  فارغ التحصيلي ‗نوع نظرسنجي


