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معاون محترم آموزشی پزشکی عمومی، تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی/ پیراپزشکی/ بهداشت /پرستاری 
و مامایی/ علوم توانبخشی/ مدیریت و اطالع رسانی پزشکی/ فناوریهای نوین پزشکی/ علوم رفتاری و سالمت 

روان/ طب سنتی/ دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی/ پردیس بین الملل 

با سالم و احترام

    در راستای یکسان سازی فرصت ثبت نمرات دروس اخذ شده دانشجویان در سامانه سما، بدینوسیله نظر آن معاونت 
محترم را به رعایت موارد ذیل معطوف می نماید:

۱- فرصت ثبت نمرات دروس نظری و عملی در هر نیمسال تحصیلی، حداکثر تا پایان بازه زمانی ثبت نمرات همان 
نیمسال میباشد.(نمرات دروس مذکور باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان توسط استاد مربوطه در 

سامانه سما ثبت گردد و اداره آموزش موظف به پیگیری ثبت به موقع نمره توسط استاد مربوطه خواهد بود.)

۲- حداکثر فرصت ثبت نمرات دروسی که در برنامه آموزشی مصوب توام با پروژه بوده  و یا دروسی مانند 
سمینار،کارورزی و کارآموزی در عرصه که مطابق مفاد آئین نامه های آموزشی به تشخیص استاد، تکمیل فعالیتهای 
مربوط به آن درس به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارد حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعدی طبق بازه 

زمانی جدول ذیل خواهد بود.

حداکثر مهلت ثبت نمره   درس ناتمام اخذ شده در نیمسال تحصیلی
تا تاریخ ۳۱ شهریور سال بعد درس ناتمام  اخذ شده در نیمسال اول

تا تاریخ ۱ بهمن سال بعد درس ناتمام اخذ شده در نیمسال دوم
تا تاریخ ۱بهمن ماه همان سال درس ناتمام اخذ شده در تابستان

شایان ذکر است به منظور ثبت نمره قطعی توسط استاد مربوطه ، الزم است در کارنامه دانشجو کنار درس مورد نظر 
وضعیت ناتمام قید نشود تا استاد درس مذکور بتواند در نیمسال آتی نمره قطعی را ثبت کند. ضمناً در صورت ادامه 

داشتن فعالیتهای مربوط به آن درس، نیازی به اخذ مجدد همان درس در نیمسال بعدی نیست.
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بدیهی است اداره کل آموزش دانشکده ها موظف میباشند مراتب را به دانشجویان و اساتید مربوطه اطالع رسانی نموده 
و پس از سپری شدن مهلت مذکور امکان درج نمره میسر نبوده و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس در ترم های 

بعدی میباشد.

۳- نحوه ثبت نمره پایان نامه نیز طبق مفاد آئین نامه آموزشی مربوطه به صورتی خواهد بود که دانشجو پس از انتخاب 
پایان نامه تا زمانی که آن را به پایان نرسانده موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال بعدی نیز آن را اخذ 
نماید. در این حال نمره پایان نامه در نیمسالهای اخذ شده به صورت ناتمام بوده و پس از دفاع در آخرین نیمسال 

تحصیلی در سامانه سما ثبت خواهد گردید.

خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای موارد فوق الذکر مراتب را به نحو مقتضی به مدیران محترم گروه های 
آموزشی، اساتید محترم ، کارشناسان اداره کل آموزش و کاربران سیستم سما و دانشجویان ذیربط اطالع رسانی نمایند.


