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ایرانی طب دانشجودانشکده ارزشیابی و آزمون مرکز نامه شیوه  

 مقدمه

آموزشی است زیرا امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف  ارزشیابی تحصیلی از جنبه های مهم در فرایند فعالیت

در ایجاد تحول و اصالح روشهای  ها،  دانشجویان را فراهم می آورد تا با تقویت جنبه های مثبت و رفع نارسایی

 ود. آموزشی گام موثر برداشته ش

تای ارتقای نظام ارزشیابی و در راس 1396با توجه به ابالغ آیین نامه مرکز آزمون و ارزشیابی دانشگاه  در بهمن 

در حال حاضر در در دانشکده طب ایرانی تشکیل و آغاز به کار کرد.  دانشجو ارزشیابیآزمون و  مرکزدانشجویان، 

و  تاریخ علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد   PhDاین دانشکده دو گروه آموزشی طب ایرانی در مقطع 

 فعالیت دارند. 

 یابی دانشجو شتعریف مرکز آزمون و ارز

ــدیریت به مربوط موضوعات کلیه که گردد می اطالق مرکزیبه دانشجو  ارزشیابیو  آزمون مرکز ــزاری مــ  برگــ

ـون  ـی  از: که عبارتندرا انجام می دهد  آزم ـی استاندارد بودن آزمون  و طراح ، حفظ امنیت ها، اجرای آزمونهابررس

 ، ارایه بازخورد و تهیه بانک سواالت.هاآماری آزمونتحلیل ،  تصحیح اوراق ، در تمام مراحل  هاآزمون
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 : دانشجو ارزشیابیمرکز آزمون و اهداف تشکیل  

 هاآزمون برگزاری در دانشجویی شئون و اخالقی هایشاخص و ضوابط اعالم و تعریف   -

 ارتقای سطح کیفی آزمون های دانشکده  -

 یابی دانشجویانشبرگزاری کارگاههایی برای آموزش روشهای مختلف ارز -

 ارایه مشاوره به اعضای هیات علمی در زمینه طراحی بهتر سواالت استاندارد -

 فراهم کردن فضا و امکانات مناسب برای برگزاری آزمونها  -

 تمام در آزمون امنیت حفظ و آماری تحلیل آزمون، اجرای دانشکده، های آزمون دفترچه تکثیر و چاپ -

 آزمون سؤاالت بانک مراحل تشکیل

 نظارت بر برگزاری آزمونها -

  دانشجویان به موقع به بازخورد ارائه -

  آزمون مراقبین وظایف شرح تدوین -

 (Pass/Fail)قبولی معیار تعیین -

 تجزیه تحلیل آزمون ها و ارایه بازخورد به طراحان سوالها -

 توسط شده تعیین زمان  مدت در نتایج اعالم و آزمون از بعد بالفاصله سوال منابع با آزمون کلید ارائه -

  آموزشی گروه
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  نمره اعالم از بعد دانشجویان اعتراضات به رسیدگی -

 استاندارد سواالت از استفاده با آموزشی های گروه در سواالت بانک تشکیل   -

 های آزمون برگزاری نتایج و دانشجو و فرایند یابیشارز هایبرنامه درمورد به دانشگاه گزارش ارایه -

 دانشکده

  تحصیلی افت با دانشجویان وضعیت بررسی -

 قبل ترم های آزمون مورد در دانشجویان از نظرخواهی -

 کار محیط بر مبتنی و عملی های آزمون دستورالعمل تدوین -

 اعضای مرکز:

 مرکز آزمون و ارزشیابی دانشجو شامل دو کمیته علمی و اجرایی است.  

 اعضای کمیته اجرایی:

 موزشیآکارشناس آموزش، کارشناس دفتر توسعه آموزش، کارگروه آزمون در هر گروه 
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 وظایف کمیته اجرایی:

 سواالت و  طرح امتحانات، درخصوص زمان بندی  آزمون برگزاری از قبل ماه مدرسان یک  به صدورنامه  -

 .امتحانات ازشروع قبل هفته دو تا سواالت تحویل

 تکثیر سواالت همراه با امانتداری  -

ضیح قوانین و مقررات      - سوولین حوزه امتحانی و مراقبین و تو سات توجیهی برای ناظرین و م برگزاری جل

 مربوطه به منظور انجام صحیح و مناسب وظایف محوله در طول امتحانات 

  ن اعالم به موقع برنامه امتحانات و مقررات مربوط به امتحانات به دانشجویا  -

  دانشجویان به مربوط امتحانی جلسات مقررات رسانی اطالع   -

سب  مکان انتخاب - سایل  کافی، نور به مجهز امتحان، برگزاری منظور به منا شی،      و سرمای شی،   گرمای

 توسط مسئول امتحانات است.  ساعت تنظیم

   امتحان هر در شرکت کننده دانشجویان تعداد به پاسخنامه برگه های تهیه   -

 داده متقاضی تحویل  دانشجوی  به دانشجو  نام قید با و شده  ممهور پاسخنامه  اضافی  اوراق نیاز، صورت  در -

 .می شود

 در سایت دانشکده و بردهای  آموزش است.  امتحانات برگزاری محل اطالع رسانی  -

 تهیه لیست دانشجویان مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم  -
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 مربوطه جهت حضور به موقع در جلسه امتحانهماهنگی و تماس با استاد  -

 جایگزینی استاد برای پاسخگویی دانشجویان به سواالت تا حد امکان  -

 امتحانات  شروع از قبل دقیقه 10 مراقبت محل در مراقبین استقرار  -

 امتحان  شروع از قبل دقیقه 15 امتحان برگزاری مکانهای درب نمودن باز -

 مقرر ساعت در امتحان شروع -

  از سیستم ماد()دانشجویان  جلسه به ورود کارت بررسی -

 امتحان  برگزاری محل به جلسه به ورود کارت بدون دانشجویان ورود عدم بر نظارت  -

 موجه غیبت غیر دلیل به (امتحان  برگزاری محل به امتحان از محروم دانشجویان ورود عدم بر نظارت  -

 (مجاز حد از بیش یا و

 امتحان است( شروع از قبل دقیقه5 (ها پاسخنامه و سؤاالت  امتحانی اوراق توزیع -

سه   تکمیل آن، شمارش  اوراق، جمع آوری -  پایان وقت در اوراق پاکت کردن پلمپ و امتحان صورت جل

 مراقبین  توسط جلسه مقرر

 پایان و شروع  ساعت  امتحان، وروز تاریخ امتحان، در شرکت کنندگان  تعداد شامل  صورت جلسه    تهیه -

 درس واحد و تعداد درس نام مدرس، و مراقبین نام خانوادگی و نام امتحان، در تعداد غایبین امتحان،

 وغایبین حاضرین پاسخنامه های کنترل و شمارش صحت از اطمینان زمان تا امتحانی حوزه ترك عدم -
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 ارائه گزارش تخلف به مسئولین حوزه  -

 .میباشد ممنوع حوزه اجرایی کارکنان عنوان به دانشجویان کارگیری به -

شجویی  امتحان، هر شروع  از پس - ضور  مقرر ساعت  در که دان شته  ح شد.  ندا  صورتی می تواند در  در با

سه  شرکت  جل شجویی  هیچکه  نماید، امتحان  سه  دان شد و  نکرده ترك امتحان را جل شان  با  با تاخیر ای

سئول  تأیید شد.   مدرس یا امتحان  و برگزاری م صورت  در موجه با  30 از بیش نباید تاخیر میزان هر 

 باشد . دقیقه

 مسئول واحد به اطالعضمن  مراقبین امتحان، جلسه اجرای و نظم در مشکل هرگونه بروز صورت در   -

تخلف یا  نمایند و  برگه اقدام تنظیم صورت جلسه به نسبت امتحان جلسه پایان از پس امتحانات، بالفاصله

 شود. صورت جلسه ضمیمه تقلب

 از بعد مسئول امتحان  بالفاصله توسط آنان از امضا اخذ و مدرسین به نامه هاپاسخ تحویل و شمارش    -

 به مسئول دایره امتحانات  آنها تحویل مدرس، حضور عدم صورت در اتمام زمان امتحان

 اعضای کمیته علمی: 

ک توسعه آموزش، مدیر گروه یا یمعاون آموزشی، مدیر دفتر توسعه آموزش، کارشناس آموزش، کارشناس دفتر 

 نفر نماینده ازهر گروه آموزشی
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 وظایف کمیته علمی: 

تیم علمی مرکز آزمون و ارزشیابی دانشجو باید از طریق مطالعه ی منابع علمی و نیز کسب بازخورد از اجرای 

 فرایند ارزشیابی در دانشکده به انجام وظایف زیر مبادرت ورزد:

 استاندارد سازی سواالت آزمون و به روز رسانی آنارائه راهکار جهت  -1

 ارائه راهکار جهت استفاده از روش های جدید نمره سازی -2

 ارائه راهکار جهت آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون های استاندارد  و به روز رسانی آن. -3

 ز سنجش .ارائه راهکار جهت استفاده از تجربه های موجود جهانی ، برای ارتقائ مرک -4

ارائه راهکار جهت به کار گیری و بومی سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزشیابی  -5

 داوطلبان و فراگیران و به روز رسانی آن.

 ارائه راهکار جهت بررسی روایی و پایایی ابزارهای ارزشیابی فراگیران. -6

 ابزارهای ارزشیابی فراگیران. ءت و ارتقاخارائه راهکار جهت سا -7

سه گانه ی اعتبار و ارائه راهکار و پیشنهاد شیوه های موثر برای آشنایی هر چه بیشتر ارزیابان با اصول  -8

قابلیت اطمینان ، قابلیت اجرا و حاکمیت عدالت در فرایند ارزشیابی و مشاوره به تیم اجرایی در این 

 زمینه.
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، مدرسان و گروه های  دانشجویانتدوین جامع شرح وظایف ، قوانین و مقررات جلسات امتحانی )ویژه  -9

(و به روز رسانی آن ها با همکاری تیم اجرایی و آموزشی، مراقبان ی و ناظرین جلسات امتحانی، 

 استفاده از قوانین باالدستی .

اداری در برگزاری آزمون ها و به روز  –تدوین جامع ضوابط و شاخص های اخالقی و شئونات دانشجویی  -10

 ی تیم اجرایی و استفاده از قوانین باال دستی .رسانی آن ها با همکار

 ارائه راه کار و به روز رسانی فرایند تشویق اعضائ هیات علمی برای اجرای دستورالعمل تیم علمی. -11

 ارائه راه کار و به روز رسانی فرایند تامین منابع مالی آزمون های دانشکده در صورت نیاز. -12

مشخصات آزمون های تهیه شده در گروه های آموزشی همکاری در بررسی و اعتبار سنجی جدول  -13

 جهت ارائه ی باز خورد مناسب به آن ها.

 چند گزینه ای و ارائه باز خورد مناسب به گروه های آموزشی. همکاری در بررسی کیفیت سواالت -14

 ارائه باز خورد و گزارش عملکرد به واحد ارزشیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده . -15

  

 

 در هر گروه آموزشی: ارزشیابیوه آزمون و وظایف کارگر 
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از آن جا که زیر ساخت های فیزیکی و انسانی ، نوع واحد های آموزشی و اهداف آن ها در گروه های 

مختلف آموزشی و نیز در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است: لذا شیوه برگزاری آزمونها  در گروه 

پیامدهای آموزشی نیز متفاوت بوده و بسته به نوع گروه  های مختلف و استراتژی ارزیابان برای نیل به

 دستخوش تغییراتی خواهد شد.

به همین دلیل ، کارگروه آزمون و ارزشیابی در گروه های آموزشی موظف است با تکیه بر ویژگی های 

خاص آن گروه ، زیر نظر تیم علمی مرکز آزمون و ارزشیابی دانشجو و با نظارت مستقیم مدیر گروه 

 موزشی انجام موارد زیر اقدام نماید:آ

استخراج اهداف و پیامدهای از پیش تعیین شده ی آموزشی از کوریکولوم مربوط به گروه و انطباق  -1

 فرایند ارزشیابی بر آن ها.

نظارت بر طراحی آزمون های گروه ، به منظور انطباق با سطوح مختلف هرم میلر )ارزشیابی سه  -2

 نگرش(.دانش ، مهارت و  :حیطه 

 نظارت بر استفاده از آزمون های تکوینی در طول دوره در گروه آموزشی. -3

و نحوه ی نمره دهی آزمون ، مبتنی بر  ((Blueprintتدوین جدول مشخصات آزمون های گروه  -4

 پیامدها و اهداف دوره ی آموزشی و گزارش آن به معاون آموزشی و مدیر دفتر توسعه آموزش.

 برگزاری آزمون های کتبی گروه آموزشی.از سواالت آزمون قبل    Peer reviewبرگزاری جلسات  -5
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 سواالت آزمون های جامع دوره ی دکترا  در گروه آموزشی.   Peer reviewبرگزاری جلسات  -6

ارائه فرایند اجرایی و تدوین دستورالعمل های الزم در مورد برگزاری آزمون های مرتبط با سنجش  -7

ه های کارورزی ، کارآموزی و یا دروس عملی و...(از شیوه ی سنجش تا تامین مهارت )از قبیل دور

 احتمالی منابع مالی .

 ارائه ی فرایند بررسی اعتراضات احتمالی دانشجویی. -8

 بررسی وضعیت دانشجویان با افت تحصیلی. -9

ا ء و برگزاری جلسات منظم با مدرسان و ارزیابان گروه ، جهت انتقال اطالعات تیم علمی به اعض -10

 اخذ بازخوردها .

 ارائه راه کار جهت انعکاس کیفیت ارزشیابی به ارزیابان گروه آموزشی. -11

ارائه گزارش فعالیت های کارگروه آزمون و ارزشیابی در گروه های آموزشی به معاون آموزشی و  -12

 مدیر دفتر توسعه آموزش.

 

 

 

 شرح وظایف مسوول واحد ارزشیابی
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و ارتقاء ابزارهای ارزشیابی مطابق با نظر تیم علمی مرکز آزمون و  تالش در زمینه ی ارائه ، ساخت -1

 ارزشیابی دانشجو.

همراهی کامل با مسئول تحلیل آزمون دانشکده جهت انطباق استانداردهای تیم علمی با روند  -2

 اجرای تحلیل آزمون در دانشکده .

مرتبط با سنجش  همکاری مستقیم در اجرای مکانیسم بازخورد چگونگی برگزاری آزمون های -3

مهارت )از قبیل دوره های کارورزی ، کارآموزی و یا دروس عملی و....( به گروه های آموزشی و 

 مدیر دفتر توسعه .

همکاری مستقیم در اجرای مکانیسم بازخورد شیوه ی ارزشیابی به گروه های آموزشی و مدیر دفتر  -4

 توسعه

رنامه های ارزشیابی دانشجویان جهت ارائه اخذ گزارش ساالنه از گروه های آموزشی در مورد ب -5

 بازخورد مناسب .

 ارائه نتایج اقدامات انجام شده به مدیر دفتر توسعه. -6

 

 

 مسول برگزاری امتحانات
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 معاونت آموزشی دانشکده مسوول برگزاری امتحانات در دانشکده است. -

 برنامه امتحانات توسط مسوول درس و با هماهنگی دانشجویان و معاونت آموزشی مشخص می گردد.  -

 برنامه امتحانات حداقل دو هفته قبل از شروع امتحانات به اساتید و دانشجویان اعالم می گردد.  -

 باشد. اعالم برنامه امتحانی توسط آموزش دانشکده و از طریق سایت دانشکده و تابلوی اعالنات می -

قبل از برگزاری امتحان ، تکمیل ارزشیابی اساتید در سامانه ماد الزامی است و در غیر این صورت اجازه  -

 ورود دانشجو به جلسه امتحان داده نمی شود.

هفته  2مقررات شرکت در جلسه امتحان توسط کارشناس آموزش و از طریق سایت دانشکده حداقل  -

 ردد.قبل از شروع امتحانات اعالم می گ

سواالت طراحی شده توسط اساتید حداقل یک هفته قبل از تاریخ امتحان از طریق مسوول درس و به  -

 صورت محرمانه در اختیار معاونت آموزشی قرار می گیرد.

سواالت تستی  از سواالت تشریحی جدا شده و از دانشجویان درخواست می شود پاسخ سواالت تستی را  -

 در پاسخنامه عالمت بزنند.

 دانشکده آیتم آنالیز می شود. EDOواالت تستی بعد از برگزاری امتحان ، توسط س -

 نتیجه آیتم آنالیز در اختیار مسوول درس قرار میگیرد تا به طراحان سوال اطالع داده شود. -
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جهت ارتقای کیفی سواالت ، از اساتید درخواست می شود سواالت چهارجوابی را طبق چک لیست  -

 میلمن طراحی نمایند. 

تهیه و در اختیار اساتید قرار داده  EDOهمچنین جزوه نحوه طراحی سواالت تستی و تشریحی توسط  -

 شده است. 

به این صورت که سواالت با ضریب افتراق با کمک نتایج آنالیز سعی در ارتقاء کیفی سواالت خواهد شد،  -

منفی حذف می شوند یا تغییر داده می شوند . توزیع سواالت باید به صورتی باشد که همه سواالت 

 متوسط،  سخت در امتحان استفاده شود. ، سخت یا آسان نباشند و از همه نوع سواالت آسان 

 

 وظایف استاد:

 و آنالیز طراحی نماید. ارزشیابیدارد علمی و قابل استاد موظف است سواالت را مطابق استان -

در دروس چند اســتادی باید ســهم هر اســتاد از لحاد تعداد واحد تدریســی و حداقل نمره قبولی مطابق   -

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

برگزاری امتحان مجدد خالف مقررات آموزشی می باشد و در صورت مشاهده بازرسان اداره کل با دریافت   -

شرکت کننده در آن          شجویان  شده و نمره امتحان برای دان سوب  ستاد مربوطه تخلف مح گزارش ، برای ا

 ماده درسی ، صفر منظور می گردد.
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سئول        - ضور م ست اوراق امتحانی را با ح ستاد موظف ا شمارش نموده و به همراه یک    ا شکده  امتحانات دان

سماء( تحویل               سیستم  سه امتحان ) مستخرج از  شرکت کننده در جل شجویان  سامی دان سخه از لیست ا ن

 بگیرد.

 مسوول درس موظف است نمره نهایی امتحان را محاسبه نماید.  -

ستاد موظف است در صورت بروز  هر گونه مشکل در خصوص برگزاری امتحان         - در تاریخ یا ساعت ابالغ  ا

سبت به تنظیم        شکده  اطالع دهند تا ن شده ، موضوع را با ذکر دالیل کافی و کتباً به معاونین آموزشی دان

 برنامه امتحانی جدید اقدام گردد.

 حضور مدرس در جلسه برگزاری امتحان الزامی است. -

شود،        - ضر  سه امتحان حا صورتی که مدرس به هر دلیلی نتواند در جل ضوع را قبالً به     در  ست مو موظف ا

 مدیر گروه مربوطه اطالع داده و با هماهنگی ایشان نسبت به معرفی استاد جایگزین اقدام نماید.

دانشکده موظف است موضوع غیبت غیرموجه اساتید دروس در جلسه امتحانات را حداکثر سه روز پس از        -

ــیابیپایان امتحانات به دفتر نظارت و  ــگاه  یا کمیته نظا ارزش ــی دانش ــن اجرای مقررات آموزش رت بر حس

 گزارش نماید و برای هر درس به میزان دو هفته از حق التدریس استاد مربوطه کسر می گردد.

شده، تنظیم گردد و جهت جلوگیری       - سواالت طرح  مدت امتحان متناسب با تعداد ، میزان دشواری و نوع 

 شود.از ایجاد زمینه تقلب ، وقت اضافی در نظر گرفته ن
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فقط دانشجویان درج شده در لیست حضور و غیاب مستخرج از سیستم سماء و بدون غیبت غیرموجه از            -

کالس ها ، حق شــرکت در جلســه امتحان را دارند و اســتاد اجازه گرفتن امتحان از افراد خارج از لیســت 

 چاپ شده را ندارد.

 استاد در مورد نمره منفی تصمیم گیری می نماید. -

سنجش نبوده و امتحان        اگر از نظر  - ستی یا تکمیلی قابل  سواالت ت ساتید برخی حیطه های یادگیری با  ا

 تشریحی ضرورت داشت الزم است تمام سواالت دارای بارم بندی مشخص باشند.  

سیر تهیه و تحویل            - شفاف و غیر قابل تف شایی ،  شتباه امالئی، ان شده و بدون هیچگونه ا صورت تایپ  سواالت ب

 گردد.

سه امتحان ،         در  - شدن آن قبل یا بعد از جل سه امتحان یا محرز  شاهده هرگونه تخلف یا تقلب در جل صورت م

ستاد درس الزم است صورتجلسه گزارش مربوطه را که توسط روسای ادارات آموزش دانشکده ها تنظیم می           ا

 گردد با درج توضیح امضاء نماید.

انی تعیین شده مشخص و در سامانه سماء ثبت )موقت(     مسوول هر درس موظف است نمره درس را در بازه زم   -

 نماید.
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شند ، می تواند در مدت           - شته با ضای تجدید نظر دا شده درس تقا شجوئی که به نمره درج  روز از تاریخ  3دان

سین ، ثبت             سط مدر سی مجدد تو ست خود را به منظور برر سماء درخوا ستم  سی درج موقت نمره ، از طریق 

 نماید.

ستاد درس الز  - شتباه به عهده      ا سئولیت هرگونه ا ست در ثبت نهائی نمرات دقت کافی را مبذول فرمایند م م ا

 مدرس مربوطه خواهد بود.

 

 ارزشیابی دانشجویان :

روشهای ارزشیابی دانشجو در قالب کارگاههای دانشگاه و دانشکده آموزش داده می شود. همچنین  -

 تهیه شده و دراختیار اعضای هیات علمی قرار گرفته است که مرتبا بروزرسانی EDOجزواتی توسط 

 می شود. 

روش از وظایف گروههای آموزشی است.  دانشجو های مناسب ارزشیابیمشخص نمودن سیستم -

ارزشیابی دانشجویان در هر درس ، توسط مسوول درس در ابتدای ترم )در طرح دوره و درس( مشخص 

 ،انجام تمرین ها در طول ترم، امتحان میان ترم  ، فعالیت داخل کالس واند شامل که می ت می گردد

ه  این موارد را مدیر گرو. باشدیا سایر موارد  DOPS,MINI-CEXامتحان پایان ترم، اانجام پروژه، 
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بررسی می نماید و در صورت لزوم در جلسات گروه مورد بررسی قرار می گیرد  و تغییرات الزم انجام 

 ی شود. م

مسوول درس موظف است اهداف و پیامدهای آموزشی را  از کوریکولوم مربوطه استخراج نموده و گروه  -

 آنها می باشد. بررسیموظف به 

 سواالت آزمون جامع توسط اعضای گروه مورد بررسی قرار می گیرد.  -

اساتید برای استفاده از روش های نوین ارزشیابی دانشجویان مورد تشویق قرار میگیرند. این روش ها  -

ارزشیابی و Minicex Dops,  ،OSCE :عبارتند از روش هایی غیر از آزمون کتبی و شفاهی مانند 

 یا بررسی پرونده هایی که توسط دانشجویان تکمیل شده است.  ،درجه 360

تشویق اساتید به صورت موردی و ساتید به استفاده از روشهای متنوع ارزشیابی دانشجو، جهت ترغیب ا -

گرنت پژوهشی و معرفی به جشنواره وثوق می  شامل اهدای کهتوسط کمیته مذکور مشخص می گردد 

 باشد.

 نمره قبولی

 14 = تاریخ پزشکی کارشناسی ارشدطب سنتی و  phDنمره قبولی هر درس در مقطع -

 12نمره قبولی برای دروس پیش نیاز=  -
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 .از نظر نمره قبولی وجود ندارد ، عملی و کارآموزی، دروس اصلی و اختیاریس تئوریودرتفاوتی بین  -

 می باشد.  15  طب سنتی برای شرکت در آزمون جامعقابل قبول معدل حداقل  -

است در اولین فرصت ممکن در صورت مردود شدن در هر یک از دروس اصلی )الزامی ( دانشجو موظف  -

 واحد را مجدداً بگذراند.

در صورت مردود شدن در هر یک از دروس اختیاری ، دانشجو می تواند همان درس یا درس اختیاری  -

 دیگری را در ترم های آینده انتخاب کند.

ان در مورد دروسی که تمام یا بخشی از نمره آن مربوط به انجام کار عملی یا پروژه است که در زم -

مشخص شده برای اعالم نمره ترم به پایان نمی رسد، دانشجو موظف است حداکثر تا پایان نیم سال 

بعدی پروزه را به اتمام رسانده و نمره از حالت نا تمام به حالت قطعی تبدیل شود.  در غیر این صورت 

 نمره صفر خواهد بود.

 ثبت نماید. سمایان را در مسوول درس موظف است در بازه زمانی مشخص ، نمرات دانشجو -

 درخواست تجدید نظر نمایند.ساعت بعد می توانند  72تا بعد از اعالم موقت نمرات ، دانشجویان  -

 امکان هیچ تغییری وجود ندارد. سمابعد از ثبت قطعی نمرات در  -

شجو در هر کدام از دروس به        - سال الزامی بوده و نمره دان شجو در امتحان پایان نیم ضور دان ستناد آن  ح ا

 منظور خواهد گردید.
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 "غیبت در امتحان "در صورت غیبت دانشجو در جلسه امتحان ، در سیستم سماء وضعیت نمره به صورت  -

 ثبت گردیده و معادل نمره صفر می باشد.

بررسی علت غیبت و اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص نمره و واحد درسی با توجه به مستندات دریافتی         -

 ذینفع، به عهده شورای آموزشی دانشکده ها می باشد.از دانشجوی 

 

با توجه به فاصله زمانی اندك ما بین پایان امتحانات نیمسال اول تحصیلی و شروع نیمسال دوم و لزوم قطعی       

شدن معدل نیمسال هر دانشجو قبل از شروع نیمسال بعدی ، مهلت ثبت نهایی نمرات امتحانات پایان نیمسال 

 یلی ، توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین و ابالغ می گردد.اول هر سال تحص

 نمره ثبت نهایی شده غیرقابل تغییر است.

پرداخت حق التدریس اســاتید منوط به ثبت نهایی نمرات در ســیســتم ســماء در موعد مقرر و تایید توســط    -

 دانشکده می باشد. یآموزش معاون

صورت دریافت گزارش عدم ثبت نمرات در مهلت   - شکده     در  ساتید از طرف دان سط ا مقرر و بدون عذر موجه تو

صدور تذکر و درج در                ستاد درس ،  شورا برای ا شگاه ، رای  شی دان شورای آموز ضوع در  ضمن طرح مو ها ، 

 پرونده پرسنلی و ارسال گزارش مربوطه به کمیته ترفیعات خواهد بود.
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ست ت      - شده ا شجوئی که مرتکب تقلب و یا تخلف امتحانی  ضباطی ، نمره  برای دان ا پیش از اعالم رای کمیته ان

 (. ) الزم به ذکر است نمره مذکور صرفاً نمادی برای مشخص شدن تقلب امتحانی است   ثبت گردد 25/0

با توجه به سیستم نمره دهی سماء و عدم تغییر نمره پس از ثبت نهایی در سیستم ، برای این گونه  دانشجویان        

                                                                        گردد تا نتیجه از کمیته انضباطی مشخص گردد.                                                                                     گزینه گزارش نشده اعالم می

 د.ناز برگزاری امتحان، نگهداری نمای اساتید الزم است برگه های امتحانی دانشجویان را تا یکسال بعد -

 امتحانات برای انضباطی ضوابط

سه های  در که فعالیتهایی ضباطی  تخلف امتحان، برگزاری جل سوب  ان شرح  میگردد مح ست؛  زیر به   این در ا

صوص  سئولین  یا و مراقبین یک از هر گزارش خ سه  م  آموزش برای معاون تأیید و امتحان، مدرس ذیربط جل

 .بود خواهد عمل مالك انضباطی شورای

 گردد دانشجو انتفاع موجب که نحو هر به تقلب ارتکاب. 

 امتحان است جلسه در دیگری جای به شرکت یا خود جای به دیگری فرستادن. 

 محل  آزمون بخش یا مدرس توسط که مواردی استثناء به برگه جزوه، کتاب،  :وسایل آوردن همراه

 .باشد گردیده اعالم کتبی بصورت قبال آموزش

 آن در داشتن همراه از میشود توصیه روشن ) بصورت آنها تجهیزات و موبایل و پیجر داشتن همراه 

 گردد( است  . آزمون برگزاری مسئول تحویل یا و گردد خودداری امتحان جلسه
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 صدا  است . پخش و ضبط ارسال، تجهیزات داشتن همراه 

 آموزش قبالً محل آزمون بخش یا مدرس توسط که مواردی استثناء به حساب ماشین داشتن همراه 

 .باشد گردیده اعالم کتبی بصورت

 دانشجویان است  بین وسیله یا شیء هر مبادله. 

 آنها است  برگه و امتحان حال در دانشجویان سایر به نگاه تمرکز. 

 این مورد از ایشان نماینده یا آزمون )مدرس برگزاری حین در مراقبین و دانشجویان دیگر با صحبت 

 (باشد می مسثنی

 از از خروج بعد تجمع مانند باشد، آزمون جلسه آرامش و نظم خوردن بهم موجب که عملی هر ارتکاب 

 .برگزاری است  محل اطراف در جلسه

 شماره گذاری صندلی روی بر نشستن نظیر امتحان، جلسه مسئولین و مراقبین تذکرات رعایت عدم 

 .اختصاصی است  شماره طبق بر شده

 شده( است . شده)منگنه دوخته هم به امتحانی برگه های جداسازی و تفکیک 

 امتحان است محل تجهیزات یا و مدارك تخریب یا بردن بین از. 

 جلسه است  مسئولیت اطالع بدون آزمون محل از امتحانی مدارك و مستندات نمودن خارج. 
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 آموزش )ضمناً محل آزمون بخش توسط قبلی اعالم صورت در کارت ورود به جلسه ، نداشتن همراه 

 میگردد ( ا ست . محسوب تقلب برگه معادل مذبور کارت برروی یادداشت نوشتن

 آموزش است  گروه توسط کتبی بصورت شده اعالم قبل از انضباطی ضوابط سایر رعایت عدم. 

 ًجلسه آزمون، در غیبت یا آن نجوه و جلسه به ورود و حضور زمان نظیر آموزشی شرایط هر ضمنا 

 .بود خواهد مربوطه آئیننامه و مقررات تابع ،... و مجدد آزمون جلسه برگزاری

 مقرارت جلسات امتحانی ویژه دانشجویان

های تعیین باشند و در صندلی   داشته  حضور  برگزاری محل در امتحان شروع  از قبل دقیقه 15 دانشجویان   -1

 شده مستقر شوند.

ستقرار  از قبل -2  هرگونه جابجایی) دهند تطبیق شده  اعالم شماره  با را صندلی  شماره  ها،صندلی  روی بر ا

 .میشود محسوب تخلف صندلی شماره در

شجویی  امتحان، شروع  از پس -3 سه  وارد تأخیر با که دان سه  میتواند در صورتی  در میگردد، امتحانی جل  جل

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

 .باشند ننموده ترك

 .باشند داشته امتحان همراه جلسه هر در را امتحان جلسه در شرکت کارت  دانشجویان  -4

 .حفظ نمایند را امتحانی جلسات سکوت و آرامش امتحان، برگزاری طول در هستند موظف دانشجویان -5
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 :زیر است شرح به تخلف مسایل از برخی .شد خواهد برخورد شدت به امتحانات در تخلف موضوع با -6

 جعلی باشد . ورود به جلسه  کارت داشتن - الف 

 مجوز باشد . کتاب بدون و جزوه یادداشت، نوشته، گونه هر از استفاده -ب 

 مراقبین وهمچنین با هماهنگی بدون وسیله  هرگونه و دانشجویان  سایر  با نوشته  هرگونه کردن بدل و رد -ج

 .همراه باشد  تلفن از استفاده

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

 باشد . صندلی یا و لباس بدن، روی بر اطالعات هرگونه نوشتن -ذ

 و خروج مراقبین با مشاجره  هرگونه و شده  تعیین محل در نشستن   عدم امتحان، جلسه  نظم زدن برهم  -ر

 امتحان باشد . جلسه به مجاز غیر بازگشت

شجو  بجای دیگری فرد چنانچه -ز سه  در دان ضور  امتحان جل شته  ح شد،  دا سوب  تخلف با  هم شده و  مح

 .شد خواهند معرفی انضباطی کمیته به شخص جایگزین هم و دانشجو

و لوازم شخصی از قبیل جزوه ، کتاب ، یادداشت ، کیف وتلفن همراه به     دانشجویان مجاز به ورود اسباب   -س 

ستند با افرادی که به این       سئولین حوزه امتحانات موظف ه شند. مراقبین و م محوطه برگزاری امتحان نمی با

 امر توجه نمی کنند برخورد قانونی نمایند.

 .ننمایند جداسازی و تفکیک را شده منگنه امتحانی برگه های -7
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 .ننمایند ترك امتحانات، اجرایی عوامل توسط غیاب و حضور انجام از قبل را امتحانی جلسات-8

 .ننمایند خارج امتحان جلسه از را امتحانی مدارك و مستندات-9

 بخشی از شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مربوط به تخلفات آموزشی

 تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط -1

ست  صد          تقلب عبارت ا شد، با ق صورتیکه مجاز نبا شجو از اطالعات، تجهیزات و یا امکانات ، به  ستفاده دان از ا

 قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف است.

مربوط و  در خصــوص امتحان یا تکالیف 6متخلف، چنانچه از تقلب منتفع شــده باشــد به تنبیه مندرج دربند 

محکوم می شود. در صورت تکرار تخلف، تنبیه به یکی    5تا 1ه یکی از تنبیهات بندهای متناسب با نوع تقلب ب 

 قابل تشدید است. 12تا  9از بندهای 

صره   شی       -1تب شکده و تأیید معاونت آموز سه و نظر مدرس یا دان سه آزمون با گزارش مراقبین جل تقلب در جل

 به شورای انضباطی ارسال می گردد.

 هی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد نیز مشمول موضوع انتفاع می گردد.پاسخ اشتبا -2تبصره 

 الف نیز می گردد./4/4تقلب در پایان نامه و رساله دکتری، عالوه بر تکرار درس، مشمول بند  -3تبصره 

 ر آن می با شد.برای تقلب، معادل حذف درس یا تکالیف مربوط، با الزام در تکرا 6تعلیق تنبیه بند  -4تبصره 
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به صـــورت  6و بند  5تا  1دانشـــجوی همکاری کننده در انجام تقلب، مشـــمول یکی از بندهای  -5تبصـــره 

 می گردد.  تعلیقی

 فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان است.  -ب/2

 فرستادن دیگری به جای خود در امتحان است. – ب /1/2

محکوم  12تا   9در درس مربوط و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای  6متخلف، به تنبیه مندرج دربند         

 می شود.

 شرکت به جای دیگری در امتحان است .– ب /2/2

 محکوم می شود. 12تا  9متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای          

ه، به عنوان آزمون رســمی به دانشــجویان اعالم می شــوند، کلیه آزمون هایی که از ســوی دانشــگا -1تبصــره 

 ب می شوند./2ب و /1مشمول بندهای 

ــره  ــه امتحان، بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف یا وجود قرائن دیگر که عامل           -2تبصـ نقض مقررات جلسـ

 ب نمی شود./2ب و /1معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند، مشمول بندهای 

 2ر نوع تخلف در جلسه آزمون، به تناسب مورد می تواند موجب تشدید تنبیه انضباطی تا     ارتکاب ه -3تبصره  

 بند باالتر از سقف تنبیه گردد. 

 فرستادن دیگری به جای خود در کالس درس یا شرکت به جای دیگری در کالس درس است .– ب /3/2
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ــود. چنانچه، این تخلف در   م 3تا   1متخلف، در نوبت اول، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای        حکوم می شـ

یک درس بیش از حد مجاز غیبت تعیین شده در مقررات آموزشی استمرار یافته باشد، عالوه بر اجرای ضوابط      

شجوی دارنده درس، هر یک از متخلفین، به یکی از بندهای     شی در قبال غیبتهای مذکور برای دان  8یا  5آموز

 محکوم می گردد.

 وجود اختصــاصــی و پایه ، عمومی دروس میان تفاوتی هیچ تقلب موضــوع با برخورد نحوه درخصــوص: توجه

 .ندارد

 :غیبت در امتحان2

 پایان درامتحان شرکت  عدم درصورت  و است  الزامی دانشجویان  کلیه برای ترم پایان امتحان در شرکت     -1

 ضــمنا. شــد نخواهد گرفته درنظر عنوان هیچ به دانشــجو برای... و تکالیف ترم، میان امتحان نمرات نیمســال،

 دانشجو  شرکت  عدم درصورت  شود  ارایه درسی  کد یک با و بوده عملی و نظری دو بخش دارای درس چنانچه

 .شد نخواهد محسوب دانشجو برای نیز عملی بخش نمره نظری، بخش ترم پایان درامتحان

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

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

 .آمد نخواهد عمل به مجدد امتحان وی از وجه هیچ به نماید غیبت درامتحان دانشجویی چنانچه -2
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 غیر مبنا براین غیبت و بود نخواهد غیبت برای موجهی دلیل نیمســـال، پایان امتحانات طول در مســـافرت-3

ست  موجه شجویان  درمورد. ) ا سافرت  در شرکت  خاص شرایط  تحت نخبه دان شی – علمی م  درمورد و آموز

 و امتحانات زمان با مســابقات یا آمادگی اردوی همزمانی درصــورت ملی ورزشــی های تیم عضــو دانشــجویان

 است بررسی قابل آموزشی دانشکده شورای توسط موضوع مفرده، عمره یا تمتع حج به شده مشرف دانشجویان

.) 

شجویی  چنانچه -4 شد  امتحانات در شرکت  به قادر بیماری دلیل به دان ست  می نبا  شروع  از قبل را مراتب بای

ضوری  صورت  به امتحان سئول  اطالع به ح ساند  مربوطه امتحانات م شک  از را الزم گواهی و بر معتمد )اگر  پز

 72 تا و اگر ساکن شهرستان باشدحداکثر     ساعت  24از بیمارستان های آموزشی دانشگاه تا    ساکن تهران باشد   

 نماید ارایه دانشکده آموزش از پزشک معتمد دانشگاه گواهی (به امتحان برگزاری از پس ساعت

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

 .یرفته نمی شودپذ

 کلیه ازبیمارستان، ترخیص از پس بایست می باشد  بستری  بیمارستان  در امتحان تاریخ در دانشجو  چنانچه -5

 جهت را بیمارستان  با مالی حساب  تسویه  رسید  و شدن  بستری  گواهی بستری،  برگ شامل  را پزشکی  مدارك

 .نماید ارایه دانشکده امتحانات مسئول به ترخیص از پس روز 3 حداکثر بررسی
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 به مربوط درس شود،  داده تشخیص  موجه امتحانات کمیته توسط  امتحان جلسه  در دانشجو  غیبت چنانچه -6

 .شود می حذف دانشجو درکارنامه امتحان آن

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

  : امتحان جلسات در تقلب از ناشی های مجازات

این موارد در کمیته انضباطی دانشکده مطرح و تصمیم گیری می شود یا با رای کمیته دانشکده برای کمیته 

 انضباطی دانشگاه ارسال می گردد 

 عبارتند از: تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی نسبت به دانشجویان میتواند اعمال شود

 احضار و اخطار شفاهی  -1

 درج در پرونده دانشجواخطار کتبی بدون  -2

 ییتذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو -3

 توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجویی -4

 کارنامه در %25تنبیهی نمره درج -5

 (...خوابگاه و،محرومیت از تسهیالت رفاهی دانشگاه ) از قبیل وام  -6
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 :نحوة اعتراض کردن دانشجو به آراء صادر شده

الف ( دانشجو /2الف و /1الف ( در مورد احکامی که کمیتة انضباطی بدوی دانشگاه صادر می کند ) بندهای 

روز اداری از تاریخ رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به کمیتة انضباطی تجدید نظر  10می تواند ظرف مدت 

 دانشگاه ذیربط تسلیم کند تا در آن کمیته تجدید نظر شود. 

 و است بدوی انضباطی کمیتة همان نظر تجدید مرجع الف/2 و الف/1 بندهای احکام مورد در –تبصره 

 تا کند تسلیم کمیته آن به را خود اعتراض اولیه، حکم رؤیت تاریخ از اداری روز 10 مدت ظرف باید دانشجو

 شود. صادر قطعی حکم

ــباطی اتخاذ می کند )بندهای الف و ب ماده      ــمیماتی که کمیتة مرکزی انضـ نحوه و مراحل  7ب( در مورد تصـ

 .صدور حکم اعتراض دانشجو بدین ترتیب خواهد بود

ــود از طریق          /1 ــجو اعمال شـ ب : کمیته مرکزی ابتدا نظر خود را در مورد تنبیه مورد نظر که باید دربارة دانشـ

 .وسط حکم کتبی )حکم اولیه( به اطالع وی میرسانددانشگاه و یا رأسًا ت

سلیم کند .   /2 شجو می تواند ظرف مدت دو هفته پس از ابالغ حکم، دفاعیه خود را به کمیتة مرکزی ت ب : دان

)از طریق کمیتة انضباطی دانشگاه یا مستقیمًا به کمیتة مرکزی انضباطی با ارسال رونوشت به کمیتة انضباطی 

 دانشگاه(.
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ــادر           ب( /3 ــجو، حداکثر ظرف مدت یک ماه حکم قطعی را صـ : کمیتة مرکزی پس از مالحظة دفاعیة دانشـ

 کند.می

احکام اولیه صادره از سوی کمیتة انضباطی دانشگاه یا کمیتة مرکزی انضباطی به هر شکل ممکن        -1تبصره   

 تا یک ماه پس از صدور به دانشجوی متخلف ابالغ شود. ستمی بای

 ( تا زمان صدور حکم قطعی، الزم االجراء نیست.8( ماده )1م اولیه با رعایت موضوع تبصره )احکا -2تبصره  

ستنکاف کند حق اعتراض از      -3تبصره    شجو به دالیل غیر موجه از اعالم رؤیت حکم اولیه ا صورتی که دان در 

 وی سلب خواهد شد . )مرجع تشخیص غیر موجه بودن، کمیته انضباطی است(. 

ا موظفند با کمیته مرکزی انضباطی در ارسال پرونده و یا موارد درخواستی    هه های انضباطی دانشگاه  کلیة کمیت

 همکاری کنند و احکام صادره از سوی کمیتة مرکزی انضباطی را اجراء کنند. ردیگ
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        تضمین کیفیت                          

 اجرایی این شیوه نامه در نظر گرفته شده است عبارتند از :تمهیدات و اقداماتی که جهت تضمین کیفیت 

الزام اعضاء هیات علمی و پرسنل آموزشی دانشکده به شرکت در کارگاه های توانمند سازی  -1

اعضاء هیات علمی در ارتباط با ارتقاء فرایند ارزشیابی )مطابق با مقررات داخلی و یا باال 

 دستی(.

های گروه از طریق بررسی جدول مشخصات آزمون های  نظارت بر روایی و پایایی آزمون -2

تهیه شده در گروه های آموزشی که در ابتدای ترم تحصیلی توسط مدیران گروه به دفتر 

توسعه یآموزش ارائه میگردد. طرح و بررسی آنها در تیم علمی مرکز آزمون و ارزشیابی 

 دانشجویی و انعکاس بازخوردهای اصالحی به گروه های آموزشی.

جهت نمونه گیری تصادفی از آزمون های چند گزینه ای برگزار شده در گروه های  آموزشی  -3

بررسی کیفیت در تیم علمی مرکز آزمون و ارزشیابی دانشجویی بر اساس چک لیست های 

 ورد به گروه های آموزشی.خمچون سیاهه ی میلمن و ارائه باز همعتبر 

ه های چهار گزینه ای به ارزیابان در کنار نمرات ارائه نتایج آماری تحلیل آزمون پرسش نام -4

 زمون برگزار شده به طراحان سوال آزمون جهت انتقال بازخورد کیفیت آ
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نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و راهکارهای تیم علمی مرکز آزمون و ارزشیابی دانشجو و  -5

یق برگزاری کارگروه آزمون و ارزشیابی در گروه آموزشی در راستای اجرای درست و دق

آزمون های مرتبط با سنجش مهارت ) از قبیل دوره های کارورزی ، کار آموزی و یا درروس 

 عملی و...(

الزام بر تشکیل بانک سواالت در دانشکده ، نظارت بر روند اجرایی آن و تشویق اعضاء به  -6

 استفاده از آن.

سال ، در ابتدای هر نیمدر ترم گذشته ، اخذ نظرات دانشجویان در مورد نحوه ی ازشیابی  -7

 توسط پرسشنامه و ارائه  باز خورد مناسب به گروه های آموزشی و ارزیابان.

برگزاری جلسات هماهنگ تیم علمی و اجرایی )حداقل دو بار در سال(جهت بررسی کیفیت  -8

اجرایی این شیوه نامه و تمامی دستور العمل های تدوین شده ی تیم علمی و ارائه ی راه 

 اسب جهت اجرای هرچه بهتر آن.کارهای من
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