
  آموزان فاینال زبانبندي  نمره سیستم اطالعات 

 توضیح آموزشی مخفف  توضیح درجه نمرهمحدوده  ردیف

1  64 -0 Fail F تکرار دوره  
2 69 -65 Conditional Pass C.P قبولی مشروط  

3 85-70 Pass  P قبول 
4 95-86 Pass with Merit P.W.M  تواناییقبولی با 

5 
       باالترین نمره 

 100تا 95بین 
Top  TOP برترین قبولی 

6   ---  Not Attended the Class NAC تکرار دوره >= عدم حضور در جلسات کالس  
7   ---  Absent Fail AF 4 تکرار دوره >= جلسه غیبت در طول ترم  
8   ---  Not Attended the Exam NAE 2نوبت  فاینال >=عدم حضور در فاینال  

  
 Second Best Student: S.B.S=> دومین زبان آموز برتر کالس 

 
 آموزانی که در دو ترم متوالی  ، آموزشگاه از پذیرش زبانبه منظور حفظ کیفیت سیستم آموزشیFail  ،شوند

 .معذور است

 قبولی مشروط که آموزانی زبان قبولی شرط )C.P (است بعد ترم در 70 باالي نمره کسب اند، شده اعالم .  
 بایستی آزمون  ،جهت حضور در ترم سوم ،شود "مشروط قبول"در دو ترم متوالی  آموز زبانکه  در صورتی

  .ثبت نام نمایدمناسب گذرانده و پس از دریافت نظر کارشناس آموزش، در ترم تعیین سطح ترم مربوطه را 
 که صورتی در نمایند، اخذ) نفر 5 از بیش( عمومی کالس ترم هر در را نهایی نمره باالترین که آموزانی زبان 

 . گردند می برخوردار بعد ترمدر  )Top Student( برتر آموز زبان شهریه تخفیف% 10از بوده، باالتر یا 95 نمره، این

 مطلع شده و تابلو اعالنات  طریق از خود نتیجه از توانند می ،فاینال امتحان از روز 3گذشت  از پس آموزان زبان
 .شوند آگاهنمره نهایی خود از  کارشناس آموزشیا با مراجعه به 

 نام ثبت دفتر به کتبی بصورت را خود اعتراض بود قادرخواهند نتایج، اعالم از پس ساعت 72 تا آموزان زبان 
 ).بود نخواهد پذیرش قابل اعتراضی هیچگونهپس از این تاریخ، ( .دهند ارائه

  به قرار زیر است بهار دانشموسسه  آموزان در ارزشیابی عملکرد زبانسیستم: 

 
Total 

 
Final 

 
Interview 

 
Mid-term  Class activity 

 
100  30 20 20 30 

  


