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 دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد امتحانات شیوه نامه برگزاری 

 :مقدمه

ارزشیابی یکی از مولفه های حساس در فرایند برنامه ریزی درسی است. اهمیت ارزشیابی و امتحان از ان جهت 

هستند و با هیچ فعالیت انسانی، خصوصاً آن دسته از رشته هایی که دارای پیچیدگی و ظرافت خاص  است که

ارزشیابی و امتحان .سروکار دارند نمی توان فارغ از بررسی کمی وکیفی و بهبود مستمر تصور کرد جان انسانها

یادگیری می باشد. برنامه ریزی درسی ، قبل ، حین و بعد ازامتحان میتواند –یکی از ارکان مهم چرخه یاددهی 

 . نمایدشرایط مطلوب و بهینه اجرای این فرآیند را فراهم 

مامایی خرم آباد اقدام به -به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و بهتر در برگزاری امتحانات در دانشکده پرستاری

 .تهیه شیوه نامه برگزاری امتحانات نموده ایم 

این دستورالعمل شامل مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی حاکم بر نحوه برگزاری امتحانات در 

به صورت نظری میباشد که با هدف ایجاد هماهنگی در نحوه برگزاری و اجرای امتحانات در مراکز مقاطع  تمامی

در نظر گرفتن کلیه مقررات آموزشی وانضباطی و وظایف کارکنان اجرایی در مراحل قبل، حین و  آموزشی و با

 .منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است بعد از امتحاان به

 تدایره امتحانا

تعریف:  مسئولیت اجرایی انجام امتحانات را در دانشکده پرستاری و مامایی به عهده داشته و زیر نظر معاونت 

 کند.آموزشی انجام وظیفه می 

 :ظایف دایره امتحاناتو

 هماهنگی جهت برگزاری امتحانات با مسئولین و کارشناسان مربوطه1.

 صورت بروز تخلفهماهنگی با کمیته های انضباطی دانشگاه در 2.

  به هریک از آزمونها طهماهنگی در تشکیل بانک سواالت مربو3.
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 دایره امتحانات  ساختار سازمانی

 معاون آموزشی دانشکده1.

 مسئول دایره امتحانات2.

 کارشناسان آموزش دانشکده3.

 کلیات :

 آزمون های دانشکده به صورت حضوری الکترونیک برگزار می شود.   .1

حداکثر تا دو  "امتحانات پایان نیمسال با ابالغ رسمی صادر شده به امضای معاون آموزشی دانشکده . 2

، در ساعت، روز و مکان تعیین شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر "برگزاری امتحان یختار هفته قبل از

 .است

 انشجویان تنظیم و مشخص می گرددبرنامه امتحانات در ابتدای هر نیمسال و همزمان با انتخاب واحد د. 3

در ابالغ های صادره بایستی سهم هر استاد )دروس چند استادی از لحاظ تعداد واحد تدریسی و حداقل . 4

 .مطابق آئین نامه های آموزشی هر مقطع تحصیلی ، دقیقاً مشخص گردد نمره قبولی

 

 :شرح وظایف معاون آموزشی

پایان ترم در هر نیمسال تحصیلی برای کلیه دوره های  میان ترم و امتحاناتنظارت بر تدوین و برنامه ریزی . 1

  با هماهنگی اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و  کارشناسی

 تشکیل جلسات جهت هماهنگی با اساتید و کارکنان. 2

 اظریننصدور ابالغ جهت مدیران گروه، مسئول دایره امتحانات، کارشناسان و . 3

 

 :شرح وظایف مسئول دایره امتحانات

 وبا مدرسین و اعضای هیئت علمی و گروه های آموزشی هماهنگی در برگزاری امتحانات پایان ترم .1

 متحانات و تعیین زمان و مکان آنهانظارت بر اجرای ا

 روعتحصیلی و قبل از شلمی در پایان هر ترم عالم و ارسال برنامه امتحانات برای مدرسین و اعضای هیئت عا.2

 زمان برگزاری امتحانات

 یت آموزشی ) گروههامعاون دتایی به گروههای خارج از دانشکده با تنظیم و ارسال اعالم برنامه امتحانات.3

 ...معارف اسالمی، زبان خارجی، تربیت بدنی، آناتومی، فیزیولوژی ، آسیب شناسی، ویروس شناسی و
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 رهدای واحدهای مختلف دانشکده جهت معرفی کارکنان خود به منظور همکاری با ارسال دعوت نامه به.4

 (امتحانات هنگام برگزاری امتحانات در هر نیمسال تحصیلی )به عنوان مراقب با تایید معاون آموزشی

 وره منظراقبین بگروه، مسئولین حوزه امتحاانی و مانتخاب و هماهنگی و برگزاری جلسه توجیهی با ناظرین .5

 انجام صحیح و مناسب وظایف محوله در طول امتحانات همراه با توضیح و ارائه قوانین و مقررات مربوطه

 به امتحانات به دانشجویان به نحو مقتضی طاعالم به موقع برنامه امتحانات و مقررات مربو.6

 یالتآموزشی و تحص ن ترم از اداره خدماتت پایارکت در امتحانادریافت لیست دانشجویان مجاز به ش.. 7

 تکمیلی

 حضور مستمر از ابتدا تا انتهای امتحانات در دانشکده. 8

 برگزاری جلسه توجیهی با کلیه عوامل اجرایی امتحان در مرکز قبل از شروع امتحانات. 9

 (معاون آموزشی/در حوزه به رییس آموزش (گزارش به موقع تخلفات در صورت بروز .10

اجرای امتحانات، چیدمان صندلیها، مکان، استقرار عوامل اجرایی قبل ازشروع ظارت دقیق بر نحوه . ن11

 امتحانات

 نظارت براخذ امضاء از دانشجو در لیست حضور و غیاب توسط ممتحنین. 12

دن وجلسه عکس دار، در صورت مهمان ب کنترل دقیق بر هویت دانشجویان میهمان از طریق کارت ورود به.13

 امتحاناتتائید شده واحد  رمف

 .استاد مربوطه وناظرین گروه ازتکمیل صورت جلسه ودریافت امضاء . 14

 ...تامین مواد مصرفی مورد نیاز در حوزه کاری مانند ماشین حساب و. 15

، شمارش و تحویل برگه های امتحان به استاد مربوطه در اسرع وقتدر صورت برگزاری آزمون کتبی، . 16

 جهت امتحانات تشریحی با مشخصات مربوطه بررسی دقیق اوراق مخصوص امتحانات تشریحی، نصب سربرگ 

  سواالت در سامانه فرادیدبه موقع بارگزاری نظارت بر  .17

 

 :کارشناس آموزش وظایف 

 :مرحله قبل از آزمون

آموزشی اعالم شده از سوی اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه اعالم برنامه قطعی با توجه به تقویم . 1

 پیام رسانهای اجتماعی تابلوی اعالنات و  ،بر روی سایت دانشکده

پیام تابلوی اعالنات و به دانشجویان در سایت دانشکده  طاطالع رسانی مقررات جلسات امتحانی مربو. 2
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 رسانهای اجتماعی

کننده در جلسات امتحان هر درس با توجه به حذف اضطراری و در تعیین تعداد دانشجویان شرکت . 3

 لیست حضور و غیاب مدرسان نظر گرفتن

رح ت، طزمان بندی امتحانا صون درخصوصدور ابالغیه به مدرسان یک ماه قبل از برگزاری آزم. 4

-24نه فرادید یا بارگزاری آزمونها در ساما تحویل سواالت تا یک هفته قبل ازشروع امتحانات االت ووس

 ساعت قبل از آزمون  48

نگی واحد آموزش دو هفته قبل از تهیه صورت جلسات، لیستهای نمره، شماره صندلی و غیره با هماه. 5

 امتحانات روعش

وسایل گرمایشی، منظور برگزاری امتحان، مجهز به نور کافی، . آماده سازی سالن آزمون الکترونیک ب6

 سرمایشی، 

امتحانات در  حل برگزاری امتحانات و شماره صندلی دانشجو یک هفته قبل از شروعاطالع رسانی م. 7

 سایت و بردهای آموزش

 ناظر مورد نیاز هر امتحان  /مراقب تعداد  تعیین. 8

 دقیقه قبل از شروع امتحانات15استقرار مراقبین در محل مراقبت . 9

 کارت ورود به جلسه دانشجویانررسی ب. 10

 ورود دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه به محل برگزاری امتحاناجازه  عدم . 11

برگزاری  لمح به ...( به دلیل غیبت غیر موجه و  (دانشجویان محروم از امتحانبه ورود اجازه  عدم . 12

 امتحان

 اخذ دو امتحان همزمان صهماهنگی های الزم با دانشجو و مراقبین در خصو. 13

 :حین برگزاری آزمون

 دقیقه قبل از شروع امتحان15باز نمودن درب مکانهای برگزاری امتحان . 1

 ....جلوگیری از ورود هرگونه وسایل اضافی از قبیل تلفن همراه، کتاب، کیف، جزوه و. 2

استقرار دانشجویان در محل برگزاری امتحان و تطبیق کارت ورود به جلسه امتحان با دانشجویان . 3

 درامتحانشرکت کننده 

 شروع امتحان در ساعت مقرر. 4

در صورتی که فرد دیگری به جای دانشجو در امتحان حضور یافته باشد، عوامل اجرایی می بایست . 5

و توزیع سؤاالت، مورد را شناسایی و فرد مذکور را به خارج ازجلسه امتحان هدایت  قبل از شروع امتحان
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عنوان غایب غیرموجه در جلسه امتحان تلقی گردیده ودر به  بدیهی است دانشجوی اصلی .نمایند

آموزشی دانشکده جهت بررسی موضوع و  صورتجلسه آزمون موضوع درج شده و در دستور کار شورای

 .اخذ تصمیم جهت ارجاع به کمیته انضباطی قرار میگیرد

،شماره شناسنامه، )نام و نام خانوادگی صورتجلسه مذکور باید حاوی مشخصات فرد جایگزین دانشجو .6

 )و محل تحصیل ،شماره دانشجویی وی محل صدور

 برگزاری جلسه در محیطی آرام و با کمترین صدا و صحبت از سوی کلیه افراد حاضر در آزمون. 7

مسئول واحد  اطالع بهای جلسه امتحان، مراقبین ضمن در صورت بروز هرگونه مشکل در نظم و اجر. 8

نمایند )باید برگه ت،بالفاصله پس از پایان جلسه امتحان نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام امتحانا

 شود( ورت جلسهتخلف، ضمیمه ص

تکمیل صورت جلسه امتحان و مع آوری اوراق، شمارش آن، )ج در صورت برگزاری آزمون کتبی. 9

کر است که ذررجلسه توسط مراقبین صورت می گیرد، الزم به پلمپ کردن پاکت اوراق در پایان وقت مق

، روز امتحان، ساعت  خکنندگان در امتحان، تاری رکتصورت جلسه مذکور می بایست شامل تعداد ش

مراقبین و مدرس، نام درس و تعداد  نوادگیم خاپایان امتحان، تعداد غایبین در امتحاان، نام و نا شروع و

 واحد درس باشد

 شرایط آزمون الکترونیک، نتایج آزمون پس از اتمام آزمون تحویل استاد مربوطه خواهد شد.در . 10

 

 :مراقبینو ناظرین شرح وظایف 

 

 در جلسه امتحانو ترجیحاً ده دقیقه قبل حضور به موقع  . 1

 در صورت عدم حضور استاد مربوطه، پیگیری جهت جایگزینی استاد برای پاسخگویی دانشجویان. 2

 تایید و امضاء صورت جلسه امتحان. 3

 حضور موثردر جلسات امتحانی مربوطه تا پایان امتحان . 4

 کنترل ترتیب قرار گرفتن شماره های مندرج بر روی دسته صندلی قبل از شروع امتحان. 5

 راهنمایی دانشجویان در موقع ورود به سالن امتحان. 6

 ارت دانشجویان با شماره نصب شده روی صندلی آناناطمینان از مطابقت شماره صندلی مندرج در ک. 7

 استقرار در محلی مناسب با تسلط کامل بر دانشجویان. 8

 و کنترل دانشجو در عدم استفاده از موبایل حتی بدو ورود مع آوری جزوات و کیف دانشجویان در . ج9
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 ... بعنوان ماشین حساب، ساعت هوشمند، دیکشنری و

جلسه امتحان و خودداری از مکالمه با تلفن همراه، مراقبین دیگر و  حفظ نظم و آرامش در. 10

 دانشجویان

 خودداری از ترك محل آزمون بدون اطالع مسئول جلسه. 11

عدم ترك حوزه امتحانی تا زمان اطمینان از صحت شمارش و کنترل پاسخنامه های حاضرین . 12

 وغایبین

 ارائه گزارش تخلف به مسئولین حوزه. 13

 جمع آوری برگه های امتحانی در پایان جلسه و تحویل به مسئولین حوزه.14

 همکاری با مسئولین حوزه در تمام مراحل برگزاری امتحانات. 15

 

 اتید اس شرح وظایف

استاد درس حداکثر یک هفته قبل از شروع امتحانات، نسبت به کنترل مجدد کلمه عبور و الزم است  .1

ن تتاکید می شود از در اختیار گذاش، اقدام نماید.  های فرادید و هم آوادر سامانه کاربری خود  شناسه

کاربری و کلمه عبور به شخص دیگر جداً خودداری گردد.) عدم توجه و رعایت این نکته ممکن  شناسه

امنیت نمرات به دنبال داشته باشد که مسئولیت آن مستقیماً به  صرا در خصو است نتایج نامطلوب

 . (درس خواهد بودعهده مدرس آن 

 

 48 -24 تهیه و  فایل سواالت امتحانی باید به صورت تایپ شده  توسط اساتید در قالب سامانه فرادید. 2

 شود. در سامانه فرادید بارگزاریبرگزاری امتحان از قبل ساعت 

 ارسال سؤاالت توسط پیام رسان ها و یا ایمیل ممنوع می باشد.. 3

تحویل  IT کارشناسان بارگزاری یا به از برگزاری آزمون ها توسط اساتید ساعت پس 48کلید سؤاالت . 4

 داده شود. 

یا ساعت ابالغ  خبرگزاری امتحان در تاری صاستاد موظف است در صورت بروز هر گونه مشکل در خصو. 6

نسبت به  ه معاون آموزشی دانشکده اطالع دهد تاکر دالیل کافی و به صورت کتبی بذموضوع را با ده ،ش

 .امتحانی جدید اقدام گردد هتنظیم برنام

برگزاری جلسه امتحان بدون داشتن ابالغ رسمی ، حضور مسئول یا جایگزین وی و تنظیم صورتجلسه . 6

 دندار مربوطه اعتبار
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برگزاری امتحان مجدد، خالف مقررات آموزشی می باشد و در صورت دریافت گزارش، تخلف محسوب . 7

 .امتحان برای دانشجویان شرکت کننده در آن ماده درسی ، صفر منظور می گرددشده و نمره 

در صورتی که مدرس به هر دلیلی نتواند در .حضور مدرس درس در جلسه برگزاری امتحان الزامی است. 8

مربوطه اطالع داده و با هماهنگی ایشان  روهشود، موظف است موضوع را قبالً به مدیر گ جلسه امتحان حاضر

 .نسبت به معرفی استاد جایگزین اقدام نماید

از ترك جلسه ت امتحانی از تمام دانشجویان مدرس قبل از اتمام وقت تعیین شده و قبل از دریافت سواال. 9

 .خودداری نماید امتحان 

و بدون غیبت  کارشناس آموزشفقط دانشجویان مندرج در صورتجلسه امتحان دریافت شده از . 10

دانشجویانی که با معرفینامه اداره آموزش بعنوان مهمان تک درس در کالس حضور  و کالسهاغیرموجه از 

امتحان از افراد خارج از لیست مورد  مجوز گرفتنامتحان را دارند و استاد  هرکت در جلساند، حق ش داشته

 .اشاره را ندارد

هنگی ماموارد استثناء با هفقط در کالسهای دانشکده های مختلف در یک جلسه امتحان امتحان ادغام . 11

 .ینفع و صدور مجوز، مقدور خواهد بودذمعاونین آموزشی دانشکده های  یقبل

برگزاری امتحان در  خریتاروز از 10مدرس هر درس موظف است نمره درس را حداکثر در طی مدت. 12

 .موقت نمایدثبت  هم آوا متسیس

اعتراض  هم آواانشجویانی که به نمره موقت درج شده در سیستم . مدرس موظف است به اعتراض د13

 روز از ثبت موقت نمرات رسیدگی نماید.  3ظرف  داشته باشند

روز 3ره ) باا احتسااب یک هفته بعد از ثبت موقت نم تاهم آوا زمان ثبت نهائی نمره درس در سیستم . 14

 (.تجدیدنظر می باشد تمهل

زوم ال اول تحصیلی و شروع نیمسال دوم و لزمانی اندك بین پایان امتحانات نیمسبا توجه به فاصله . 15

امتحانات معدل نیمسال هر دانشجو قبل از شروع نیمسال بعدی ، مهلت ثبت نهایی نمرات  دنقطعی ش

 .تحصیلی، توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین و ابالغ میگردد لپایان نیمسال اول هر سا

س درس در موعد مقرر پس از ثبت نهایی نمرات، لیست چاپ شده تاییدیه نمرات را تهیه الزم است مدر. 16

 .از امضاء و تایید مدیر گروه آموزشی به معاون آموزشی دانشکده مربوطه ارسال نمایند و بعد

ثبت نهائی نمرات دقت کافی را مبذول نمایند.مسئولیت هرگونه اشتباه به  استاد درس الزم است در. 17

 .مدرس مربوطه خواهد بود دهعه

نمره ثبت نهایی شده غیرقابل تغییر است.در خواست تغییر نمره بعد از ثبت نهایی در موارد استثنائی با . 18

دانشکده ارسال و پس از طرح در شورای آموزشی  موجه از طرف استاد مربوطه به معاون آموزشی ارائه دالیل
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د ، مجوز الزم ریت آموزشی دانشگاه بررسی و در صورت تاییل، در مدیانعکاس نظر شورا به اداره ک کده ودانش

 .توسط واحد خدمات متمرکز آموزشی دانشگاه، اقدام میگردد صادر و

غیبت در  "وضعیت نمره به صورت  هم آوادر صورت غیبت دانشجو در جلسه امتحان ، در سیستم . 19

ب تصمیم مقتضی در نتخابررسی علت غیبت و ا).گردیده و معادل نمره صفر می باشد تثب "امتحان

ینفع، به عهده شورای آموزشی ذدانشجوی فتی ازنمره و واحد درسی با توجه به مستندات دریا ص خصو

 .(دانشکده ها می باشد

درج خط تیره با جای خالی و نظایر آن در فهرست نمرات خالف مقررات محسوب می شود و فقط  .  20

و یا در شرایط استثنایی درمورد درس کارآموزی، کارورزی و یا دروسی که در  "غائب"کلمهنمره اخذ شده یا 

 قرار میگیرد. "کلمه ناتمام"برنامه آموزشی مصوب توام با پروژه ارائه می شود با تایید گروه آموزشی مربوطه

تید، از طرف ر موجه توسط اسادر صورت دریافت گزارش عدم ثبت نمرات در مهلت مقرر و بدون عذ. 21

ذکر و دور تدرس ، ص تیدرای اسا ورا بادر شورای آموزشی دانشگاه ، رای شها ، ضمن طرح موضوع  کدهدانش

 .پرونده پرسنلی و ارسال گزارش مربوطه به کمیته ترفیعات خواهد بود درج در

می مسئول ثبت موقت و نهایی دروس چند استادی ، مدیر گروه مربوطه و یا استاد مسئول . 22

ب است یک نفر را از بین خود به عنوان استاد مسئول درس انتخا مدرسین دروس چند استادی الزم(باشد

واحد و سهم هر استاد و ثبت موقت  مسئولیت جمع آوری، احتساب میانگین نمرات با توجه به تعداد. دنماین

 ).به عهده ایشان خواهد بود هم آوانمره در سیستم  ییو نها

 امتحانی ویژه دانشجویانمقرارت جلسات 

 

 دانشجویان باید کارت شرکت در جلسه امتحان را در تمامی جلسات امتحانی به همراه داشته باشند. 1

 د نامتحان در محل برگزاری حضور داشته باش دقیقه قبل از شروع15دانشجویان بایستی .2

م شده تطبیق دهند .هرگونه اعالقبل از استقرار بر روی صندلیها، شماره صندلی خود را با شماره . 3

 .شماره صندلی تخلف محسوب میشود ی دریابجاج

پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر وارد جلسه امتحانی میگردد، در صورتی میتواند در جلسه .  4

را شرکت نموده اند،جلسه امتحانی شرکت نمایید که هیچ یک از دانشجویانی که در امتحان مربوطه  امتحان

. در مورد آزمونهای الکترونیک تاخیر در شروع امتحان موجب  از دست دادن زمان دادن باشند ردهترك نک

 امتحان خواهد شد. 
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دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان، آرامش و سکوت جلسات امتحانی را حفظ .4

 .نمایند

 تقلب در امتحان یا تکالیف

 دانشجو از اطالعات، تجهیزات و یا امکانات ، به صورتیکه مجاز نباشد و با قصدتقلب عبارت است از استفاده 

تقلب در جلسه آزمون با گزارش مراقبین . متخلف قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت موظف آموزشی یا پژوهشی

تخلف در  موارد .شورای انضباطی ارسال می گردد جلسه و نظر مدرس یا دانشکده و تأیید معاونت آموزشی به

 :امتحانات به شرح زیرمیباشد، که طبق مقررات با آن برخورد می شود

فرستادن دیگری به جای خود یا شرکت به جای یا  داشتن کارت جعلی ورود به جلسه -الف 

 دیگری در جلسه امتحان

آوردن هرگونه وسیله شخصی به جلسه آزمون و ورود اسباب و لوازم شخصی از قبیل  –ب 

همراه یا  همراه داشتن پیجر و تجهیزات مشابه آنها، کتاب ، یادداشت، کیف وتلفن همراهجزوه ، 

داشتن ماشین حساب به استثناء مواردی که توسط مدرس یا توسط مسئولین برگزاری آزمون 

 کتبی اعالم گردیده است قبالً بصورت

دون هماهنگی با رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان و هرگونه وسیله ب -ج

 از تلفن همراه مراقبین وهمچنین استفاده

نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجویان دیگر و یا نشان دادن ورقه امتحانی به  -د

 دانشجویان دیگر

 نوشتن هرگونه اطالعات بر روی بدن، لباس و یا صندلی -ق

ه وانجام هرگونه مشاجره با برهم زدن نظم جلسه امتحان و عدم استقرار در محل تعیین شد -ر

 مراقبین

 جایگزین نمودن شخص دیگری به جای خود در جلسه آزمون -ز

 ع تفکیک و جدا سازی برگه های منگنه شده در آزمون –س 

 ترك جلسه امتحان قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی آزمون -ش

 امتحانخارج نمودن مستندات و مدارك امتحانی از جلسه  -ع

 بعد از آزمون  سالن امتحانات بپشت در دانشجویانتجمع غ. 

 از بین بردن یا تخریب مدارك و یا تجهیزات محل امتحانك. 
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 عدم رعایت سایر ضوابط انضباطی از قبل اعالم شده بصورت کتبی توسط گروه آموزشگ. 

 

 غیبت در امتحان

 

ت عدم شرکت الزامی است و درصور شرکت در امتحان پایان ترم برای کلیه دانشجویان . 1

نمرات امتحان میان ترم، تکالیف و... برای دانشجو به هیچ عنوان  ل،درامتحان پایان نیمسا

عملی بوده و با یک کد  -دو بخش نظری درنظر گرفته نخواهد شد. ضمنا چنانچه درس دارای

ی، نمره بخش نظر شدرامتحان پایان ترم بخدرسی ارایه شود درصورت عدم شرکت دانشجو 

 .عملی نیز برای دانشجو محسوب نخواهد شد

تبصره: درصورت غیر موجه بودن غیبت دانشجو در جلسه امتحانی، برای درس نمره صفر 

  .موجه و غیر موجه بودن غیبت به عهده شورای آموزشی می باشد منظور میشود) تشخیص

امتحان مجدد به عمل نخواهد  چنانچه دانشجویی درامتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی. 2

 .آمد

د و ودلیل موجهی برای غیبت نخواهد ب مسافرت درزمان یا حین امتحانات پایان نیمسال،. 3

رکت در ش صموجه است. ) درمورد دانشجویان نخبه تحت شرایط خا رغی این مبنار ت بغیب

ت همزمانی دانشجویان عضو تیم های ورزشی ملی درصور وردآموزشی و درم–مسافرت علمی 

مشرف شده به حج تمتع یا عمره  اردوی آمادگی یا مسابقات با زمان امتحانات و دانشجویان

 مفرده، موضوع توسط شورای آموزشی دانشکده قابل بررسی است

چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به شرکت در امتحانات نباشد می بایست مراتب را . 4

م را از حضوری به اطالع مدیرگروه مربوطه برساند و گواهی الزصورت  قبل از شروع امتحان به

امتحان از پزشک معتمد دانشگاه گواهی به  زاریساعت پس از برگ72 حداکثر تا دپزشک معتم

 آموزش دانشکده ارایه نماید

تذکر:مواردی از قبیل سرماخوردگی،گاستروانتریت)اسهال و استفراغ ، سردرد و سرگیجه جهت 

 .نمیشود یرفتهحذف پزشکی پذ

پس از ترخیص امتحان در بیمارستان بستری باشد می بایست  یخچنانچه دانشجو در تار. 5

پزشکی را شامل برگ بستری، گواهی بستری شدن و رسید تسویه  داركازبیمارستان، کلیه م

روز پس از ترخیص به مسئول امتحانات 3حساب مالی با بیمارستان را جهت بررسی حداکثر

 .ارایه نمایددانشکده 
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خیص داده شود، موجه تش شورای آموزشیامتحان توسط  چنانچه غیبت دانشجو د جلسه. 6

 .ه آنامتحان درکارنامه دانشجو حذف می شودب طودرس مرب

 درصورت حضوردانشجو درجلسه امتحانی امکان حذف آن درس وجود ندارد. 7

 :ته مرکزی انضباطیحدود اختیارات و وظائف کمیته های انضباطی دانشگاه و کمی

ید، تطمیع، توهین، ضرب و جرج، جعل، رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان )از قبیل تهد .الف

 ......وه وسرقت، رش

 :ب رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری مانند

 : تقلب در امتحان 1-ب

 امتحان: فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در 2 -ب

ب اخالل یا وقفه یا مزاحمت در حقیقی یا حقوقی که موج ص: ارتکاب هر عملی از سوی اشخا 3-ب

 .های دانشگاه یاخوابگاه شود هاجرای برنام

 ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال . 4-ب

 

زیر مجازات های ناشی از تقلب در جلسات امتحان بنا به تشخیص کمیته انضباطی به شرح 

 :می باشد

 مجازات متخلف1:

الف( مجازاتی که با حکم کمیته های انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزی انضباطی نسبت به 

 :دانشجویان میتواند اعمال شود

 احضار و اخطار شفاهی -

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو-

 تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو-

 کتبی و درج در پرونده دانشجویی یختوب-

 کارنامه دردرج نمره تنبیهی  -

 ...محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه ) از قبیل وام ،خوابگاه و -

ریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال د-

 باشد شده

  .(نیمسال تحصیلی )با احتساب یا بدون احتساب سنواتمنع موقت از تحصیل تا مدت دو  -

در مواردی که کمیته انضباطی بدوی دانشگاه حکم صادر کرده و دانشجو به آن حکم در موعد : 1تبصره
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آئین نامه اعتراض کند، تجدید نظر در حکم صادره به عهدة کمیته انضباطی  مشخص شده در این

 .تجدید نظر دانشگاه خواهد بود

 باطیبه تأیید کمیته مرکزی انض طمنواعمال مجدد مجازات ) در صورت تکرار تخلف موضوع  -: 2تبصره

 .خواهد بود

ب( تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال 

 :شود

 منع موقت از تحصیل تا چهار نیمسال تحصیل ) با احتساب یا بدون احتساب سنوات-

جو، احتساب سنوات محرومیت چنانچه پس از اجرای حکم کمیته و درطول مدت تحصیل دانش: تبصره

نع ازفارغ التحصیل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، کمیته مرکزی از تحصیل ما

حکم تعذر از سوی دانشجو و بررسی، بنا به تشخیص میتواند اقدام به تبدیل  داركدالیل و م ئهس از اراپ

 .به عدم احتساب سنوات کند

 .تغییر محل تحصیل دانشجو -

 .تبدیل دورة تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه -

 .محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا پنج سال -

ضباطی میتواند در موارد ضروری بنا به تشخیص، کمیته انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزی ان: 1تبصره 

  صادر کند. یکیبحکم به صورت تر

ه انضباطی رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پروندة دانشجوی متخلف در کمیت: 2تبصره 

شجو از یک بر اینکه مدت رسیدگی به پروندة دان طدانشگاه جلوگیری کند مشرو هدانشگاه از ورود وی ب

الم رأی ارجاع برای رسیدگی و اع هایی که به کمیته مرکزی انضباطی دهماه تجاوز نکند و در مورد پرون

ه جلوگیری کند )در صورت ت از وروددانشجو به دانشگاه تا مدت دو مااس زمی شود. رئیس دانشگاه مجا

امتحانات پایان نیمسال، دانشجو می تواند با تشخیص  تالقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با

 .کت کندرئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیمسال شر
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