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 شيوه نامه برگزاري امتحانات

  اروميه پزشكيدانشكده 

  

يك ماه قبل از تاريخ  " دانشكده  رئيسامضاي  امتحانات پايان نيمسال با ابالغ رسمي صادر شده به )1

 ، در ساعت ، روز و مكان تعيين شده انجام خواهد شد و غير قابل تغيير است. "برگزاري امتحان

 : 1تبصره 

 وضعيت دروس عملي روشن تر شده و در همين شيوه نامه قيد گردد.برگزاري امتحان براي  

  : 2تبصره 

  و همزمان با انتخاب واحد دانشجويان تنظيم و مشخص مي گردد.نيمسال هر برنامه امتحانات در ابتداي 

  : 3تبصره 

حداقل در ابالغ هاي صادره بايستي سهم هر استاد (دروس چند استادي ) از لحاظ تعداد واحد تدريسي و 

  نمره قبولي مطابق آئين نامه هاي آموزشي هر مقطع تحصيلي ، دقيقاً مشخص گردد.

  :  4تبصره

برگزاري امتحان مجدد خالف مقررات آموزشي مي باشد و در صورت مشاهده بازرسان اداره كل با 

ننده در دريافت گزارش ، براي استاد مربوطه تخلف محسوب شده و نمره امتحان براي دانشجويان شركت ك

  آن ماده درسي ، صفر منظور مي گردد.

  : 5 تبصره

در صورت بروز  هر گونه مشكل در خصوص برگزاري امتحان در تاريخ يا ساعت ابالغ  استاد موظف است

اطالع دهند تا نسبت به تنظيم  باً به معاونين آموزشي دانشكده شده ، موضوع را با ذكر داليل كافي و كت

  اقدام گردد.برنامه امتحاني جديد 

  : 6تبصره

برگزاري جلسه امتحان بدون داشتن ابالغ رسمي ، حضور مسئول يا جايگزين وي و تنظيم صورتجلسه 

  مربوطه اعتبار ندارد.

 حضور مدرس درس در جلسه برگزاري امتحان الزامي است. )2
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 : 1تبصره 

 

ظف است موضوع را قبالً به در صورتي كه مدرس به هر دليلي نتواند در جلسه امتحان حاضر شود، مو

  مدير گروه مربوطه اطالع داده و با هماهنگي ايشان نسبت به معرفي استاد جايگزين اقدام نمايد.

  : 2تبصره 

حضور مدرس در تمام مدت امتحان الزامي بوده و ترك جلسه قبل از اتمام وقت تعيين شده و قبل از دريافت 

  مي باشد. سواالت امتحاني از تمام دانشجويان ممنوع

  :3تبصره 

مدت امتحان متناسب با تعداد ، ميزان دشواري و نوع سواالت طرح شده، تنظيم گردد و جهت جلوگيري از 

  ايجاد زمينه تقلب ، وقت اضافي در نظر گرفته نشود.

  : 4تبصره 

راه امتحانات دانشكده شمارش نموده و به هم جلسه استاد موظف است اوراق امتحاني را با حضور مسئول

  تحويل بگيرد. نامه امتحان

  : 5تبصره 

فقط دانشجويان درج شده در ليست حضور و غياب مستخرج از سيستم سماء و بدون غيبت غيرموجه از 

كالس ها ، حق شركت در جلسه امتحان را دارند و استاد اجازه گرفتن امتحان از افراد خارج از ليست چاپ 

  شده را ندارد.

  : 6تبصره 

ام كالس هاي دانشكده هاي مختلف را در يك جلسه امتحان را ندارد . موارد استثناء با استاد حق ادغ

  مقدور خواهد بود.هماهنگي قبلي معاونين آموزشي دانشكده هاي ذينفع و صدور مجوز 

 الت را مطابق استاندارد علمي و قابل ارزيابي و آناليز طراحي نمايد.سوااستاد موظف است  )3

  : 1تبصره 

پيشنهاد نمره منفي  تحاني بصورت تلفيقي ( تستي چهار جواب، تكميلي و تشريحي) طراحي گردد.سواالت ام

  در نظر گرفته شود.

 : 2تبصره 

اگر از نظر اساتيد برخي حيطه هاي يادگيري با سواالت تستي يا تكميلي قابل سنجش نبوده و امتحان 

   مشخص باشند.  ضرورت داشت الزم است تمام سواالت داراي بارم بندي تشريحي
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 : 3تبصره 

بودن متفاوت ترتيب و چيدمان سواالت تحويلي به هر كدام يا هر رديف از دانشجويان، با حفظ اصل يكسان 

  باشد پيشنها لزوماً چون كار تحليل را سخت مي كند.

  : 4تبصره 

  دانشكده ها ، اقدام نمايند. EDOبا همكاري واحد به چه شكلي مدرسين الزم است 

  

 طريق ذيل عمل نمايد: 2رس موظف است جهت تكثير سواالت امتحاني به يكي از مد )4

  الف: تحويل سواالت يك روز قبل از تاريخ برگزاري به مسئول رسمي امتحان دانشكده مربوطه

ب): تكثير سواالت توسط واحد انتشارات معرفي شده و مستقر در دانشكده، در حداقل زمان نزديك به 

  شروع امتحان.

  :1ره تبص

سواالت بصورت تايپ شده و بدون هيچگونه اشتباه امالئي، انشايي ، شفاف و غير قابل تفسير تهيه و تحويل 

  گردد.

در صورت مشاهده هرگونه تخلف يا تقلب در جلسه امتحان يا محرز شدن آن قبل يا بعد از جلسه  )5

اي ادارات آموزش امتحان ، استاد درس الزم است صورتجلسه گزارش مربوطه را كه توسط روس

 دانشكده ها تنظيم مي گردد با درج توضيح امضاء نمايد.

 

روز از تاريخ برگزاري امتحان در  10مدرس هر درس موظف است نمره درس را حداكثر در طي مدت  )6

 سيستم سماء ثبت (موقت) نمايد.

  : 1تبصره 

روز از تاريخ  3تواند در مدت  دانشجوئي كه به نمره درج شده درس تقاضاي تجديد نظر داشته باشند ، مي

درج موقت نمره ، از طريق سيستم سماء درخواست خود را به منظور بررسي مجدد توسط مدرسين ، ثبت 

  نمايد.

  : 2تبصره 

روز مهلت  3زمان ثبت نهائي نمره درس در سيستم سماء تا يك هفته بعد از ثبت موقت نمره ( با احتساب 

  تجديدنظر) مي باشد.

  : 3تبصره 

استاد درس الزم است در ثبت نهائي نمرات دقت كافي را مبذول فرمايند مسئوليت هرگونه اشتباه به عهده 

  مدرس مربوطه خواهد بود.
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  : 4تبصره 

جه به فاصله زماني اندك مابين پايان امتحانات نيمسال اول تحصيلي و شروع نيمسال دوم و لزوم با تو

از شروع نيمسال بعدي ، مهلت ثبت نهايي نمرات امتحانات پايان قطعي شدن معدل نيمسال هر دانشجو قبل 

  نيمسال اول هر سال تحصيلي ، توسط شوراي آموزشي دانشگاه تعيين و ابالغ مي گردد.

. لذا تاكيد مي شود از در اختيار نمره هر درس توسط مدرس مربوطه در سيستم سماء درج مي گردد  )7

شخص ديگر جداً خودداري گردد . ( عدم توجه و رعايت اين گذاشتن شناسه كاربري و كلمه عبور به 

نكته ممكن است نتايج نا مطلوب را در خصوص امنيت نمرات به دنبال داشته باشد كه مسئوليت آن 

 .مستقيماً به عهده مدرس آن درس خواهد بود

  : 1تبصره 

الزم است استاد درس حداكثر يك هفته قبل از شروع امتحانات ، نسبت به كنترل مجدد كلمه عبور و شناسه (

كاربري خود كه در ابتداي نيمسال دريافت نموده است ، اقدام نمايد.) براي اخذ شناسه كاربري و كلمه عبور، 

و پس از انجام مراحل اداري، استاد درس درخواست خود را طي نامه به معاون آموزشي دانشكده ارائه 

  جواب رسمي را از آن معاونت دريافت مي نمايد.

  

الزم است مدرس درس در موعد مقرر پس از ثبت نهايي نمرات، ليست چاپ شده تاييديه نمرات را تهيه   )8

 و بعد از امضاء و تاييد مدير گروه آموزشي به معاونين آموزشي دانشكده هاي مربوطه ارسال نمايند.

 

ه ثبت نهايي شده غيرقابل تغيير است.در خواست تغيير نمره بعد از ثبت نهايي در موارد استثنائي با نمر )9

ارائه داليل موجه از طرف استاد مربوطه به معاونين آموزشي دانشكده ها ارسال و پس از طرح در 

بررسي و در  شوراي آموزشي دانشكده و انعكاس نظر شورا به اداره كل ، در مديريت آموزشي دانشگاه

 صورت تاييد ، مجوز الزم صادر و توسط واحد خدمات متمركز آموزشي دانشگاه، اقدام خواهد گرديد.

 

حضور دانشجو در امتحان پايان نيمسال الزامي بوده و نمره دانشجو در هر كدام از دروس باستناد آن   )10

 منظور خواهد گرديد

  : 1تبصره 

" غيبت در ، در سيستم سماء وضعيت نمره به صورت در صورت غيبت دانشجو در جلسه امتحان 

  امتحان" ثبت گرديده و معادل نمره صفر می باشد.

  : 2تبصره 
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تندات دريافتي از ص نمره و واحد درسي با توجه به مسبررسي علت غيبت و اتخاذ تصميم مقتضي در خصو

  شوراي آموزشي دانشكده ها مي باشد.دانشجوي ذينفع، به عهده 

  

التدريس اساتيد منوط به ثبت نهايي نمرات در سيستم سماء در موعد مقرر و تاييد توسط  پرداخت حق )11

 روساي ادارات آموزش دانشكده ها مي باشد.

  : 1تبصره 

در صورت دريافت گزارش عدم ثبت نمرات در مهلت مقرر و بدون عذر موجه توسط اساتيد از طرف 

انشگاه ، راي شورا براي استاد درس ، صدور تذكر دانشكده ها ، ضمن طرح موضوع در شوراي آموزشي د

  و درج در پرونده پرسنلي و ارسال گزارش مربوطه به كيته ترفيعات خواهد بود.

  

براي دانشجوئي كه مرتكب تقلب و يا تخلف امتحاني شده است تا پيش از اعالم راي كميته انضباطي ،  )12

رفاً نمادي براي مشخص شدن تقلب امتحاني ثبت گردد.( الزم به ذكر است نمره مذكور ص 25/0نمره 

 باشد.نمي  9است و مشمول مفاد ماده 

 

 دانشجويان را تا يكسال بعد از برگزاري امتحان، نگهداري نمايد.اساتيد الزم است برگه هاي امتحاني  )13

 

 مهلت ثبت نمرات پروژه و كار آموزشي طبق زمان بندي جدول زير مي باشد. )14

 

وژه ، نيمسال اول تا پايان خرداد ماه سال بعد نيمسال دوم تا پايان دي ماه مهلت ثبت نهائي نمره پر -

  سال بعد 

همان سال تا پايان مهلت ثبت نهائي نمرات كارآموزي ، كارورزي ، نيمسال اول تا پايان اسفند ماه  -

  اسفند ماه همان سال نيمسال دوم تا پايان تيرماه سال بعد.

  : 1تبصره 

آموزي پس از انقضاي مهلت مقرر ، توسط واحد خدمات متمركز دانشگاه صفر  نمره دروس پروژه و كار

  درج مي گردد.

  

نمره دروس معرفي به استاد مي بايست تا قبل از تاريخ شروع رسمي امتحانات پايان نيمسال مربوطه  )15

طبق تقويم آموزشي ثبت گردد. پس از اتمام مهلت ثبت نهائي نمرات دروس حضوري ، براي دروس 

 في به استاد فاقد نمره، توسط واحد خدمات متمركز آموزشي دانشگاه، نمره صفر درج مي گردد.معر
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مدرس درس موظف است نمره نهايي دروس مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي را  )16

 سه روز از تاريخ درج موقت نمره براي ثبت تقاضاي تجديدمطابق زمان بندي ذيل با در نظر گرفتن مدت 

 نظر توسط دانشجو ، در سيستم سماء ثبت نهايي نمايد.

فروردين ماه سال بعد و براي نيمسال  20حداكثر زمان ثبت نهايي نمره توسط استاد در نيمسال اول تا 

  شهريور ماه مي باشد. 20دوم حداكثر 

 شد.مسئول ثبت موقت و نهايي دروس چند استادي ، مدير گروه مربوطه و يا استاد مسئول مي با )17

  : 1تبصره 

بين خود به عنوان استاد مسئول درس انتخاب نمايند . از مدرسين دروس چند استادي الزم است يك نفر را 

مسئوليت جمع آوري ، احتساب ميانگين نمرات با توجه به تعداد واحد و سهم هر استاد و ثبت موقت و نهايي 

  نمره در سيستم سماء به عهده ايشان خواهد بود.

موظف است آزمون دروس پايان نيمسال مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري  مدرس درس )18

تخصصي را منحصراً مطابق متن ابالغ رسمي و تاريخ ثبت شده در سيستم سماء برگزار نمايد. 

دانشجويان مقاطع مذكور مكلفند صورتجلسه حضور و غياب آزمون پايان نيمسال را فقط در تاريخ 

 حضور خود را تاييد نمايند.مقرر آزمون امضاء و 

دانشكده موظف است موضوع غيبت غيرموجه اساتيد دروس در جلسه امتحانات را حداكثر سه روز پس  )19

از پايان امتحانات به دفتر نظارت و ارزيابي يا كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دانشگاه 

ز حق التدريس استاد مربوطه كسر مي گردد . گزارش نمايد و براي هر درس به ميزان به ميزان دو هفته ا

 در مورد اساتيد غير حق التدريس

  براي دروس عملي

ابتدا شرايط فعلي امتحانات عملي گروه ها و واحدهاي مختلف مشخص شود. ( با استعالم از گروه ها  )1

 )مشاوره با تيم دانشجويي منتخبو ، بررسي و بازديد از گروه ها 

اهنمائي هاي پيشنهادي تيمي متشكل از اساتيد صاحب نظر و يا خبره در در مرحله دو، فيدبك و ر )2

و بعد از تبادل نظر به عنوان شيوه نامه واحدهاي آن زمينه آموزش پزشكي به گروه مربوطه ارائه 

 گروه تصويب شود و در اختيار دانشجويان نيز قرار گيرد.

 ده استخراج شود.عملي دانشك شيوه نامه آزمون هايموارد مذكور، از مجموع  )3

  

  


