
 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

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 ترک 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 اندک 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

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

 


