
   

            
          

 
        

  
 

   
 
 

       
          

   
   

    
         

          
   

    
           

                 
   

    
       

        
    

    

   
             

         
         

 
 

    
    
      

       

  
 

     
   

 

  

I I I 

FARSI 

نلدیاو یارب تاحضیوت

اب نآ دروم رد و ، دینک رورم ار شرازگ دوش یم ھتساوخ امش زا .رداگذب نارتاختیا ردار ناتدنزرف یلیصحت درکلمع ھب طوبرم تاعالطا ات دوش یم لاسرا امش ایرب ای ھتفھُھن هرود رھ نایاپ زا سپ شرازگ نیا
 .ریدگیبسامتھسرمد اب یدرادیرشتبی تاعالطاایتاحضیوتھبزانی رگالایمتتروصردو کنید تحبصنازندترف

 ھعلاطم و رورم ار نآ ترسپرس ای یلو دھد یم نانش ھک تاس یکردم ناونعھب ھکلب تیسن شرازگ نیا بیوصتًاموزل اضما د.ینادرگرب ھرسدم ھب دعب زور ار نآ و دینک اضما ار شرازگ ھک دنک تاسوخرد تاس نکمم ھرسدم

فیرعت 100% اسیقم  تمالع 4.0 اسیقم
 درکعمل اب قابطم ای و تقد رد تفریشپ یمک اب ، FCPS سورد رد هدص شخمش ایھ تراھم و اوتحم کرد رد ار دوخ شناد ھک دنک یم صخمش ار زیومآ شناد تیعضو

 د.دنب یم راکب نوگانوگ دراوم رد تالکمش لح رد ار شناد نیا دنک یم صخمش و ،دھ یم نانش
93-100 3.8-4.0 A 

90-92 3.4-3.7 A-

 بکس ایرب اما دھد یم نانش FCPS سورد رد هدص شخمش ایھ تراھم و یلصا سورد ایوتحم کرد رد ار دوخ شناد ھک دنک یم صخمش ار زیومآ شناد تیعضو
 .رداد زانی یشزومآ براجت و رشتبی نریمت ھب ، لائسم لح رد مزال ایھ تراھم

87-89 3.1-3.3 B+ 
83-86 2.8-3.0 B 
80-82 2.4-2.7 B-

 لئاسم لح ایرب و FCPS سورد رد هدش صخمش ایھ تراھم و یلصا سورد ایوتحم کرد و شناد طحس دنرب الاب ایرب ھک دنک یم صخمش ار زیومآ شناد تیعضو
.کند هردوآرب ار یعدب حطس یپ رد یپ یاھزانی شپی تاامزالھک تسنی یفاکًاموزل ، یایھن هرمن ناوعن ھب .رداد زانی یھجوت لابق یشزومآ تاربیجت ھب

77-79 2.1-2.3 C+ 
73-76 1.8-2.0 C 
70-72 1.4-1.7 C-

 مزال ایھ تراھم بسک ایرب و دھد یمن ناشن FCPS سورد رد هدص شخشم ایھ تراھم ای و اوتحم کرد رد ار ھیاپ شناد ھک دنک یم صخمش ار زیومآ شناد تیعضو
 .رداد زانی یشزومآ براجت و رشتبی نریمت ھب ، زیآم تیقفمو رطو ھ ب

67-69 1.1-1.3 D+ 

64-66 0.8-1.0 D 

 ھفلوم و ازجا زا ھک ار یفیاظو تاس ھتنساوتن ، تاس هده شداد صیختش رمدی هایندمن ای رمدی ای متی ای ملعم طسوت ھک یلالید ھب ھک کند یم صخشم ار یزومآ شاند تعیضو
 نارجب ار ودخ یاھراک و فیلاکت صخمش نامز تدم کی رد تاس فظوم زومآ شناد د.نک لیمکت ،دنوش یم بوسحم )ھھام ھس( رتاوک کی ھب طوبرم تارمن یلصا ایھ

 .کند لبدیت هرمن ھب یعدب ھھام ھس )ھمارناک( تفرشپی شرازگ رد ار "مامت ا"ن هرمن دانوبت ات کند
50-63 0-0.7 F 

 یلوقب ابیرگی هراکن
 ودردمابیرگی هراکن

 .تسنی رپذی ناکما زومآ شاند نای یابزیرا ، تاس هدرک مان تبث ھسردم س /الک نیا رد ھک یھاتوک نامز لیلد ھب ه:رمن نودب
 .ودشھفترگرظنردیمائدیایھنهرمنناوعن ھبتسانکمم )=مامات(ن

WP 
WF 
NM 

I* 

 ت.اس هدرک

 ییامنھار عطقم ھامنراک ترانم ریسفت

)W/H(فلیاکتماجان

S 
N 

LS-ISD-MS Report Card Interpretation of Marks 

 تسا شخب تایضر فلیاکت ماجان
 ردادفلیاکتماجان رددوھببھبزانی


