
 قوانين و مقررات امتحانات

با حضور معاونين آموزشي دانشكده ها تشكيل و موارد ذيل  25/9/93جلسه كميته امتحانات در تاريخ سه شنبه 
  . به تصويب رسيد 

ليه فرآيندهاي مربوط به امتحانات در قالب حيطه هاي زير بعنوان استاندارد سازي امتحانات ك
  : گيرد مي منبعد مورد بحث و ارزيابي قرار 

  : حيطه ها      

  فرآيندهاي قبل  از امتحانات  :الف    
  )تستي  –تشريحي ( نوع سواالت  امنيت سواالت ارزيابي سواالت طراحي سواالت تقويم امتحانات 
  تكثير سواالت   

  فرآيندهاي حين امتحانات  :ب   

  زمان امتحانات  صورتجلسه  بحضور و غيا مراقبت  شرايط فيزيكي محيط  

  فرآيندهاي بعد از امتحانات  :ج   

  )بخصوص در مورد دروس داراي يك كد ( حد نصاب قبولي جمع بندي آن  تصحيح و زمان آن

  فوريت در تصحيح نمره  اطالع رساني به دانشجو  ارسال آن به اداره كل و دوره ارسال  

  پشتيباني  : د  

مقرر گرديد مسئوليت  كليه با حوزه آموزشي و دايره امتحانات دانشكده قرار گيرد و در صورت بروز هر   .1
  . م دارند گونه تخلف از طرف دانشجويان ، مراجع فوق الذكر در اين مورد اختيار تا

)  تبصره – 28ماده (در خصوص دروسي كه واحد نظري و عملي دارند مقرر گرديد آئين نامه مربوطه به آن  .2
 .اجرا گردد 

اما نمره دروس نظري و عملي كه يك . هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند  :تبصره               
در صورتيكه معدل . درس محسوب مي شوند معدل دو قسمت نظري و  عملي و با توجه به ضرايب هر كدام است 

ه باشد هر دو رسيد 10كمتر باشد هر چند معدل به  8نرسد و يا يكي از آنها از  10دو قسمت نظري و عملي به 
  . قسمت مجدداً بايد تكرار شود 

  قرر گرديد دانشجويان جهت شركت در امتحانات حتماً كارت ورود به جلسه را همراه داشته باشندم .3
مقرر گرديد كليه قوانين و مقررات دايره امتحانات بشرح ذيل در دانشكده ها مورد توجه قرار گرفته و مورد  .4

  :  اجرا گذاشته شوند 

 



  قوانين و مقررات دايره امتحانات در كليه دانشكده ها  
  قبل از برگزاري آزمون  )1

دانشجوياني كه ساعت آزمون دو درس آنها در يك زمان واحد برگزار مي گردد مي بايد قبل از شروع  
  . آزمون هماهنگي هاي الزم را با مراقب جلسه بعمل آورند 

  زمان آزمون  )2
  .برنامه اعالم شده انجام خواهد شد و غير قابل تغيير است امتحانات پايان نيمسال طبق  
حضور دانشجو حداقل نيم ساعت قبل از برگزاري آزمون در دانشكده الزامي است و در صورت تاخير  

    .بعمل خواهد آمد ...) اخذ تعهد ، محروم شدن از شركت در جلسه امتحان ( برخورد الزم 
  ضوابط جلسه آزمون  )3

همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون يا اصل كارت دانشجويي در كليه جلسات آزمون الزامي است و  
اخذ تعهد ، محروم شدن از شركت در جلسه ( در صورت عدم ارائه كارت ورود به جلسه برخورد الزم 

  . بعمل خواهد آمد ... ) امتحان 
از طرف دايره امتحانات در جاي خود قرار گيرند كليه دانشجويان موظفند طبق شماره صندلي اعالم شده  

صندلي و يا تعويض آن تخلف اين شماره در هر آزمون تغيير خواهد كرد و عدم توجه دانشجو به شماره . 
  .مي شود محسوب 

قرار داده و قبل از )    Off( دانشجوياني كه با خود گوشي موبايل دارند الزم است آن را در حالت خاموش  
  . حان در جايگاه مخصوص كه به همين منظور تعبيه شده است قرار دهند شروع امت

فقط دانشجوياني كه اسامي آنها در ليست صورت جلسه امتحاني وجود دارد مجاز به امضاي صورتجلسه  
  . خواهند بود 

  . توسط دانشجو الزامي است ) خودكار ، مداد ، پاك كن و غيره ( همراه داشتن كليه وسايل مورد نياز  
در اين صورت همراه داشتن . استفاده از ماشين حساب در جلسه آزمون با  اجازه مدرس امكانپذير است  

  . ماشين حساب شخصي الزامي است 
  تخلفات جلسه آزمون  )4

همراه داشتن گوشي تلفن همراه در جلسه امتحان تخلف محسوب شده و مراقبين مي توانند دانشجو را  
  . د از جلسه آزمون محروم نماين

كتاب ، كيف ) دست نوشته مرتبط يا غير مرتبط با سواالت امتحاني ( همراه داشتن هر گونه يادداشت  
دستي وسايل صوتي و ارتباطي ، كف نويسي ، صحبت كردن ، نگاه كردن به ورقه ديگري ، ارائه كارت 

  . دانشجويي جعلي تخلف امتحاني محسوب مي شود 
  . مه ها از جلسات آزمون ممنوع است خارج كردن برگه سواالت و پاسخنا 
    . استفاده از موبايل به عنوان ماشين حساب در جلسه آزمون مجاز نيست  
در صورت تاييد تخلف يا تقلب دانشجو توسط مدرسي يا مراقب آزمون دانشجوي متخلف به كميته  

  . انضباطي دانشگاه معرفي خواهد شد 
  . نيست  مبادله هر گونه وسايل در جلسه آزمون مجاز 

  دانشگاهآئين نامه آموزشي مربوط به امتحانات  )5
عدم حضور دانشجو در جلسات امتحان در ساعت برگزاري امتحان به منزله غيبت و نمره صفر در درس  

  . مربوطه مي باشد 



حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس  
هفدهم عملي و آزمايشگاهي از دو هفدهم مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند در نظري از چهار 

  .غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود 
  . مي باشد  10حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي  
  ه يك درس محسوب عملي ك –هر يك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند اما نمره دروس نظري  

مي شوند معدل دو قسمت نظري و عملي و با توجه به ضرايب هر كدام با نظر استاد و گروه مربوطه مي 
  . باشد 

آئين نامه امتحانات دانشكده پزشكي ، هر گونه تخلف در جلسه امتحان تقلب  2 – 5بر اساس بند  
  . ضباطي معرفي ميگردد براي دانشجو لحاظ شده و به كميته ان 25/0محسوب شده و نمره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


