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 نحوه ارزشیابی:

 نمره کسب شده در درس را به درصد محاسبه نموده و

 و نشانگر عدم احراز شایستگی و  1باشد== %99.9اگر کمتر از  

 و نشانگر احراز شایستگی و 5= =  %04تا  %99.9نمره بین 

 ونشانگر احراز شایستگی باالتر از حد  انتظار3= = %04باالتر از  

 

 

 

 

 

 موفق و سربلند باشید.
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