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 تحصیلی پایان نیمسال  امتحاناتاجرایی  دستورالعمل

 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزدر 

 
دانشگاه  آموزشی تقویم در شده زمانی ابالغ برنامهشروع و اتمام امتحانات پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان با توجه به  -1

 .انجام می شود

امتحان میان ترم، ترجمه، و  الزامی استدر تمامی مقاطع تحصیلی سال براي هر درس نظري نیم  انیبرگزاري امتحان پا -2

 .شود یترم نم انیامتحان پا نیگزیجا یکالس ناریسم هیو ارا فیتکل

دانشکده  يهفته قبل از شروع امتحانات، موضوع در شورا دوگردد، الزم است  یکه درس ناتمام اعالم م یدر صورت -3

نمرات دروسی که به صورت ناتمام اعالم می گردد  دانشگاه اعالم گردد. یامور آموزش تیریمصوب و سپس به مد

 روز اعالم و در سامانه آموزشی ثبت و تایید گردد. 54بایستی حداکثر ظرف 

آموزش  اداره معاون آموزشی و بر عهده دانشکده هر ترم پایان امتحانات اجراي حسن نظارت بر برگزاري و مسئولیت -5

 .باشند را داشته همکاري نهایت خصوص این در ها دانشکده با موظفند آموزشی وگروههاي است دانشکده مربوطه

مجاز به شرکت در  د،باش گزارش شدهغیبت ، جلسات کالسی سه شانزدهمبیش از  در درسی ییدانشجوبراي اگر  -4

بر اساس آموزش دانشکده ها  نمی باشد و نمره درس مربوطه در کارنامه صفر منظور می گردد. جلسه امتحان

ه بیش از حد مجاز در جلس غیبتبا  انیموظف به جلوگیري از شرکت دانشجوگزارشهاي ارسالی مدرسین محترم 

 امتحان می باشند.

 دانشجویان در اطالع جهت راو مقررات شرکت در جلسه امتحان  نیمسال پایان امتحانات برنامه است الزم ها دانشکده -6

 . دننمای نصب دانشکده، اعالنات تابلوي

را از آموزش  دروس امتحان محل و ساعت تاریخ، امتحانات، شروع از قبل ضروري است آموزشی گروههاي مدیران -7

سامانه انتخاب واحد  در شده درج زمان امتحانی، برنامه مالك .نماید ابالغ مربوطه مدرسینبه  دانشکده اخذ و

 دانشجویان است.

به واحد انتشارات امتحانات، لیست دروس امتحانی توسط آموزش هر دانشکده  المقدور یک هفته قبل از شروعتی ح -8

 مربوطه نداشته باشند.دانشکده به مراجعه به آموزش  يارسال گردد تا در زمان تکثیر سوالها، مدرسین محترم نیاز

به عنوان مراقب در  همکار يها جهت  شگاهی، گروه ها و آزمادانشکده ها کارکنانامتحانات  امیاست در ا يضرور -9

را  مسالین انیامتحانات پا نیمراقب رنامهدانشکده ها الزم است بمعاونین آموزشی . باشند یمحترم آموزش نیمعاون اریاخت

 انیپاو پس از  نمایندامتحانات به صورت مکتوب به عوامل مربوطه ابالغ  يقبل از برگزار یک هفتهو حداقل  میتنظ

  .فرماینداعالم  را به ریاست دانشکده نیحضور مراقب تیامتحانات، وضع

 الزم است یکی از کارشناسان آموزش دانشکده ها به عنوان هماهنگ کننده برگزاري امتحانات تعیین گردد. -11

جلسه امتحان را بدون نظر استاد  دینباو  کنترل کافی را بر روند برگزاري جلسه امتحان از ابتدا تا انتها داشته باشند نبیمراق  -11

 . ندیدرس ترك نما
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اطمینان حاصل شود تا مکان برگزاري امتحانات متناسب با تعداد دانشجویان بوده و از نظر نور و تهویه مشکلی نداشته  -12

 برگزاري چند امتحان در یک کالس پرهیز گردد. باشد و حتی االمکان از

 اختیار دانشجو قرار گیرد.جلسه در در  در فرمت مربوطهسواالت امتحانی الزم است به صورت تایپ شده  -13

به دالیل موجه به تشخیص معاون  استاد حضور عدم صورت در است و الزامی امتحانی جلسه در مدرسین حضور -15

 حضور انجام می شود. عدمیا نماینده وي آموزشی  مدیر گروه حضور با درس امتحان آموزشی دانشکده، برگزاري

  .است امتحان بالمانع همزمان جلسات از در یکی استاد

 .است الزامیو برگه شرکت در امتحان  دانشجویی کارت همراه داشتن -14

 غیر در امضاء نمایند و را امتحانی جلسه غیاب و حضور لیست امتحان، محل از خروج از قبل موظفند دانشجویان کلیه -16

 .گردند می محسوب غایب صورت این

 در آنها براي و خواهد آمد عمل به جلوگیري امتحان جلسه در باشند داشته تأخیر دلیل هر به که دانشجویانی ورود از -17

 گردد می درج غیبت امتحانی جلسه صورت

محترم بر  مدرسینبه وجود آمده است، الزم است  ریکه در اثر اعالم نمرات با تأخ يا دهیبا توجه به مشکالت عد -18

. الزم به ذکر است ندیاقدام نما در سامانه نمره اعالم اولیهامتحان نسبت به  يبرگزار خیروز از تار 7حداکثر ظرف مدت 

 و ندینمامی نمرات  یینها دییاقدام  به تأنظر،  دیتجد يتقاضاها یاعمال و پس از بررس ستمیدر س راابتدا نمرات  مدرسین

 .می باشد رییقابل تغ غیرقطعی   ،شده دیینمره تأ

معترض  روز کاري می باشد. دانشجوي 3 حداکثر، اعالم شده نمرات اولیه بهتوسط دانشجویان  اعتراضاتارسال مهلت  -19

 مدرسین نمی باشد. وارد اعتراضی اینصورت غیر نماید، در سامانه ثبت صرفاً در را خود اعتراض است به نمره موظف

 .نمایند لحاظ نمرات قبل از تایید نهایی اعتراضات به رسیدگی براي مورد نیاز را مهلت الزم است محترم

در جلسه امتحان به منزله درج نمره صفر می باشد و امتحان مجدد از دانشجو تحت هیچ شرایطی انجام غیر موجه غیبت   -21

 نخواهد شد.

موجه بودن غیبت در جلسه امتحان به دلیل مشکالت پزشکی و بیماري بر عهده شوراي آموزشی دانشکده می تشخیص  -21

 .باشد

 و است امتحان مربوطه برگزاري از پس یک هفته امتحانی جلسات در پزشکی هاي غیبت به رسیدگی مهلت حداکثر  -22

-در نیمسال ،شده حذف دروس یا درس ضمناً اخذالزم است اطالع رسانی الزم را انجام دهند.  دانشکده آموزش اداره

 .باشد دوم می مربوط به دانشجویان نوبت هاي تعرفه برابر شهریه به پرداخت منوط بعدي هاي

 پزشکی براي هر دانشجو صرفاً دو بار در طول تحصیل مجاز می باشد.درس به دلیل مشکالت حذف    -23

آن درس پس از براي  ناشی از بیماريدرصورتیکه دانشجو در جلسه امتحان درسی حاضر باشد، امکان بررسی حذف   -25

 .امتحان وجود ندارد

 ایموجه  يها بتیغ تیامتحانات، نسبت به اعالم وضع انیهفته از پا 2ظرف مدت حداکثر دانشکده ها الزم است،  -24

 .نماینداقدام  به مدیریت امور آموزشی دانشگاه دانشکده( یآموزش ي)بر اساس صورتجلسه شورا انیدانشجو رموجهیغ
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 حتی امتحانی سواالت کلیهالزم است  تکثیر، پایان در ومی گیرد  انجامدرس  استاد حضور با فقط سؤاالت تکثیر -26

 .به استاد درس تحویل گردد باطله اوراق

 .است درس استاد بر عهده امتحان برگزاري زمان تا از محتوي سؤاالت نگهداري و حفظ مسئولیت  -27

 نمرات نهایی و ثبت اعتراضات به رسیدگی از بعد را ها همنا پاسخ کلیه و امتحانی اوراق الزم است محترم مدرسین  -28

 .نمایند نگهداري خود نزد تحصیلی نیمسال دو امتحانی، تا

 در مهلت نمرات نهایی ثبت و تایید  به منوط مدعو مدرسین و علمی هیأت التدریس اعضاي حق محاسبهانجام فرایند   -29

 .باشد می مقرر هاي

 در جلسه امتحان اکیداً ممنوع می باشد.و سایر لوازم الکترونیک و هوشمند تلفن همراه  همراه داشتن  -31

 ممنوع اعالم نماید، در برگه امتحان را آن بودن مجاز درس استاد که مواردي در به جز حساب ماشین داشتن همراه -31

 شود. می محسوب تقلب و بوده

 مراقبین به توهین جلسه، نظم رعایت عدمموارد ممنوع شده براي حضور در امتحان، سایر یا جزوه کتاب، همراه داشتن  -32

 به شرکت یا امتحان در خود به جاي دیگري شخص فرستادن امتحانی، جلسه هر پایان در سؤاالت تحویل عدم و

 ارجاع انضباطی کمیته به و موضوع طبق مقررات شده محسوب امتحانی تخلف تقلب یا جزو ،امتحان در دیگري جاي

 شد. خواهد

براي درس بیست و پنج صدم(  24/1در صورت مشاهده هر گونه تقلب/ تخلف، ضمن درج در پرونده انضباطی، نمره )   -33

 منظور خواهد شد. مربوطه 

دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  نیهر گونه تفسیر مفاد ا -35

 .استدانشگاه 

                                                         گردید. بیتصو 9/11/1396دانشگاه مورخ  یآموزش يشورا 564در جلسه  این دستورالعمل -34


