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   شبکه ھای کامپيوتریدروس مربوط به  اط�عاتقوانين و 

موظف ھستند قوانين و مقررات زير را درخصوص شرايط  ،را انتخاب نموده اند شبکهدانشجويانی که دروس 
   باشند: متعھد به اجرای قوانين ک$سدر نظر داشته و و ک$سھا درس انتخاب شده 

بوده  الزامیارزش يابی در اين درس بر اساس موارد زير انجام ميشود که کليه موارد ذکر شده  ارزش يابی: •

 شود: یھيچ يک از موارد نميتواند جايگزين ديگرنمره و نمره خاص خود را دارد و 
 ٢٠نمرات برگه ھای پايان ترم و ميان ترم از  :١توجه     نمره   عنوان

نمره بوده که با توجه به جدول، نسبت به نمره بخش خود 
  درس تناسب بسته خواھد شد.نمره در کل 
در خصوص غيبت در امتحان ميان ترم يا کسب  :٢توجه 

شرط اينکه دانشجو حداقل چھارده نمره از  نمره پايين، با
) را کسب ١٢از  ٥.٨ن ترم (بيست نمره امتحان کتبی پايا

نمايد، نمره پايان ترم جايگزين ميان ترم خواھد شد. بديھی 
و کار  حضور و غياباست اين تبصره شامل نمرات 

  ک3سی نميشود.

  ٢  کار در ک3س و حضور و غياب 
  ٦  امتحان ميان ترم (غير حذفی)

  ١٢  امتحان پايان ترم
  ٢٠  جمع

در  شفاھیکار تحقيقاتی و ارائه 
اجرای و يا پيگيری (اختياری) ک3س 

  (اختياری) بازديد علمی

 حداکثر
نمره  ٢

  اضافی

  

 
 در طول ترم) ھا با توجه به تعطيلی ھای پيش بينی نشده ک$س یتقويم ک$س (با احتمال تغييرات تقويم ترم: •

 به قرار زير ميباشد:
  موضوع  شماره ھفته

  اين ھفته نميتواند به عنوان دانشجوی جديد به ک3س مراجعه کندھيچ دانشجويی پس از   چھارمھفته 
  امتحان ميان ترم (اط3ع از زمان و مکان ميان ترم بعھده دانشجو ميباشد)  ھشتم يا ھفتم وھفته 

  آخرين مھلت تحويل کتبی عنوان و موضوع ارائه (اختياری)  ھفته بعد از ميان ترم
  اع3م نتايج ميان ترم  ھفته دھم

. (به استثنای پايان ترم)بر طبق جدول اع3م ارزيابی نھايی و جمع نمرات طول ترم    سيزدھمدوازدھم و ھفته 
بعد از اين ھفته پذيرفته  ارائه ایھيچ انجام شده در ک3س ( ھای تحقيقشفاھی ارائه 
  . آخرين مھلت انجام بازديد علمی)نميشود

  شروع امتحانات پايان ترم  ھفته پانزدھم
 

از شروع ک$س (با ثبت تاخير و کسر نمره و در صورت  حداکثر ده دقيقه پسدانشجويان موظفند تا  تاخير: •

ين مجاز ھستند در صورت عدم حضور مدرس درس تا بيست نعدم تکرار)، در ک$س حضور يابند. ھمچ
 دقيقه پس از شروع ک$س، جلسه را کنسل نموده و ک$س را ترک نمايند. 

جلسه غيبت (موجه و غير  پنجبيش از مجموعا د در طول ترم ننميتوانان تحت ھيچ شرايطی دانشجوي غيبت: •

شامل انتخاب درس در حذف و اضافه، اردوھای تيمی، کار، تاھل، ھا  اين غيبتموجه) داشته باشند. 
 ،ثبت غيبت به دليل تاخيرحضور در تيم ملی، ازدواج، ط$ق، حضور در دادگاه، بيماری، سفر زيارتی، 

و کليه موارد مرسوم  ، انتظار در تايپ و تکثيراين درسدر مکرر  ثبت نامترک ک$س قبل از پايان ک$س، 
حضور وغياب ميشود. حداکثر کار درک$س و جلسه غيبت باعث کسر کل نمره  چھارھمچنين  .ميشود ديگر

 ميباشد.ر نمره سب$مانع و بدون ک(موجه و غير موجه)  به ھر دليلی جلسه غيبت سه
استفاده از تلفن ھمراه و ساير وسائلی که باعث از بين رفتن تمرکز دانشجو و اطرافيان ميشود،  تلفن ھمراه: •

در ک$س اکيدا ممنوع ميباشد. بازی کردن با تلفن ھمراه، ارسال پيام کوتاه و خارج شدن از ک$س جھت 
 به ک$س تلفن ھمراه خود را خاموش نماييد. لطفا قبل از ورودممنوع است. اکيدا پاسخگويی به تلفن ھمراه 
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فرھنگ لغت در امتحانات ممنوع ميباشد و ن استفاده از تلفن ھمراه به جای ساعت، ماشين حساب و ھمچني
 تقلب به حساب می آيد.

ھر دانشجو موظف است تمرينات خود را شخصا در پايان ک$س و در روز از پيش تعيين شده  تمرينات: •
و روز و ساعت تشکيل ک$س  ، صورت تمرينوشتن نام، نام خانوادگی، نام درس مربوطهنتحويل نمايد. 

معموI مھلت تحويل تمرينات جلسه ثابت  بر روی کليه تمرينات ضروری ميباشد.(ساعات ثابت نه گردشی) 
برای تمرينات و پروژه ھای تحويل شده پس از موعد مقرر نمره ای در نظر گرفته  بعدی ک$س ميباشد.

نخواھد شد. در صورت چند برگه بودن تمرينات حتما فقط از منگنه استفاده شود و از استفاده از پ$ستيک و 
چنين از جدا خودداری شود. ھمو پروژه ھا صفحه ای که نام خدا بر روی آن قرار دارد در تحويل تمرينات 

برای تمرينات و پروژه ھايی که  ات$ف کاغذ و بزرگ کردن فونت جھت افزايش حجم تمرين خودداری شود.
از طريق پيک موتوری، پست الکترونيک و توسط دوستان تحويل شود و ھمچنين برای تمرينات مشابه و 

 تحويل شود.  کپی نمره ای در نظر گرفته نخواھد شد. تمرينات بايد بصورت کتبی و در ک$س
به صورت ھفتگی درس در طول ترم، دانشجو برای موفقيت در اين درس توصيه ميشود که روش مطالعه:  •

به دانشجو توصيه ميشود جھت افزايش کارايی يادگيری در ک$س شخصا يادداشت ھمچنين . را مطالعه نمايد
 برداری کند.

که در ک$س بعنوان درس، مثال، تمرين   سرفصل و مرجع اصلی درس کليه مطالبی است منابع و ماخذ: •

(حل شده و حل نشده) و کار در ک$س گفته ميشود. به ھر حال مطالب مطرح شده در ک$س عموما از مرجع 
زير بوده و دانشجويان ميتوانند از اين مرجع بعنوان منبع تکميلی جھت تمرين و يا مطالعه بيشتر استفاده 

 موسسه فرھنگی "نص") –ترجمه: دکتر پدرام  -يسنده: تننبام  (نو شبکه ھای کامپيوترینمايند: 
اطمينان داريد ممکن است اشتباھی در اع$م نمرات شما که لطفا پس از اع$م نمرات فقط در صورتی نتايج:  •

درخواست بررسی فقط  ،بسيار دور از تصور شخصی شما ميباشداع$م شده و نتيجه صورت گرفته باشد 
شمند است از درد دل، روضه خوانی و داستان نويسی در خصوص مشک$ت شخصی ھاو خو مجدد بنويسيد

 خودداری فرماييد.جددا 
دانشجويان ميتوانند با اع$م کتبی قبلی (تا حداکثر يک جلسه پس از ميان  :ارائه شفاھی در ک�س (اختياری) •

با ھماھنگی و تاييد استاد درس انتخاب نموده و آن را شفاھا در جلسات  رادر رابطه با شبکه ترم) موضوعی 
آخر ک$س که تاريخ و زمان آن توسط استاد تعيين ميشود، در ک$س به دوستان خود ارائه نمايند. بديھی است 
فراھم نمودن امکانات سمعی و بصری و ساير امکانات Iزم به عھده دانشجو ميباشد و تخصيص نمره 

  نمره) فقط در صورت ارائه در ک$س صورت ميگيرد. ٢(حداکثر  اضافی
محلی را برای  ،و دانشگاهاگر دانشجويی بتواند با ھماھنگی و تاييد استاد   پی گيری بازديد علمی (اختياری): •

پيگيری ھای Iزم جھت بازديد را در چھارچوب قوانين بازديد علمی متناسب با درس شبکه انتخاب نموده و 
 نمره اضافی به دانشجو تخصيص داده خواھد شد.  ٢نمايد، پس از برگزاری بازديد، حداکثر فراھم گاه دانش

پست الکترونيک ھمواره جھت ارتباط با مدرس درس ميتوانيد از آدرس تماس با مدرس درس:  •
)students@kamel5.com توسط سيستم رسيد ارسال نامه الکترونيکی، ) استفاده کنيد که در ھمان لحظه

خود دريافت نامه شما برای شما ارسال خواھد شد و به اين ترتيب ميتوانيد از رسيدن نامه الکترونيکی 
ھمچنين توصيه ميشود در طول ترم جھت کسب اط$عات بيشتر در خصوص دروس اطمينان حاصل نماييد. 

 .ه نماييد) مراجعstudents.kamel5.comانتخاب شده، بصورت دوره ای به سايت (
  با آرزوی موفقيت

 سيد رضا کاملدکتر 


