
 

 برگزاری امتحانات دانشگاه کردستاننامه آیین

 

و  )دروس عمومی( دانشگاه با نظارت اداره آموزش یآموزش میشده طبق تقو نییتع یامتحانات الزم است در بازه زمان هیکل .1 

و  امتحان خارج از بازه مذکور ی است برگزار ی هیبد رد؛یصورت پذ کمیته امتحانات هر دانشکده )دروس پایه و تخصصی( 

همچنین   .گرددی م ی تلق کن یاز درجه اعتبار ساقط و کان لم  در مکانی به غیر از محل اولیه اعالم شده در سامانه گلستان

 . است امتحان ممنوع  ی در زمان برگزار دیجد رییهر گونه تغ

 

امتحانات با    ی برگزارشود،  یمحترم محسوب م  دیاسات  یامتحانات جزء واحد موظف  ی زمان و ساعات برگزار  نکهیبا توجه به ا .2 

 شود.  ی حضور تمام وقت استاد هر درس انجام م

در صورت وجود اضطرار از قبیل ماموریت، بیماری و موارد دیگر که به تایید شورای آموزشی دانشگاه برسد، صرفا    :1  تبصره

ت علمی دیگر را جایگزین یاتوانند با هماهنگی مدیر گروه و معاونت آموزشی دانشکده مربوطه، عضو هاعضای هیات علمی می 

 خود کند. 

: تشکیل  ج: جایگزینی عضو هیات علمی دیگر به عنوان ممتحن و بتحان، برگزاری ام عدم: الفدر صورت  :2تبصره 

،  1و هماهنگی مندرج در تبصره  وجود اضطرار جلسه امتحان با تاخیر )و یا ترک جلسه امتحان بیش از نیم ساعت( و عدم

در صورتی که  کند. جلسه اقدام  1و  2، 3به میزان  مدرس تواند نسبت به کسر حق التدریسشورای آموزشی دانشگاه می 

ولویت انتخاب به عنوان استاد برتر آموزشی در آن سال تحصیلی نخواهند  در اباشد، ایشان    عضو هیات علمی  مدرس درس،

باط و شئونات آموزشی به ایشان تعلق نخواهد گرفت. درصورتی که  ضبخشی از امتیاز مربوط رعایت نظم و ان. همچنین بود

 ابطال خواهد شد.  ایشان صالحیت مدرسی مدعو باشد،، درس مدرس

 

و صورتجلسه  دیاسات ابیحضور غ ستیکه مشخصات آنان در ل باشندی مجاز به شرکت در جلسه امتحانات م یانیدانشجو .3 

 . صورت از حضور دانشجو در جلسات امتحان ممانعت بعمل خواهد آمد نی ا ریامتحان، درج شده باشد. در غ

رفع مشکل مجوز الزم صادر خواهد   صورتو در    یبررس  کمیته برگزاری امتحاناتدر موارد خاص، موضوع توسط    :3تبصره  

در  بیغا نایمحترم، دانشجو دیو اسات نیصورتجلسه توسط مراقب دییجلسه امتحان و تا ابیشد. ضمنا پس از حضور و غ

   جلسه، حق شرکت در امتحان را ندارند.

 

درج نمرات در بازه    و  کثیر سواالت، ت(یپ شدهبه صورت تا)  یارائه سواالت امتحان  شامل  امتحان هر درس،  ی اجرا  تی مسئول .4 

( داربه جز دروس تحصیالت تکمیلی پروژه  هر امتحان  ی روز پس از برگزار  1۰شده در سامانه گلستان )حداکثر    ن ییتع  یزمان

 . است درس  یبرعهده استاد اصل 

سازد در صورت درج  ی موثر خواهد بود. خاطر نشان م  رم محت دیو ارتقاء اسات یابیارائه به موقع نمرات در ارزش :4تبصره 

نمره شده و صرفاً با   ریی نامه تغ نیینمره، شامل آ دیجد راتییاعالم شده، تغ ی محترم پس از بازه قانون دینمرات توسط اسات

 ی ریگی و پ ی، قابل بررس و طرح موضوع در شورای آموزشی دانشگاه نمره توسط استاد درس رییو ارسال فرم تغ لیتکم

 خواهد بود.
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دار که به تایید معاونت آموزشی دانشکده رسیده باشد، در نیمسال بازه زمانی دروس تحصیالت تکمیلی پروژه :5تبصره 

 شهریور ماه خواهد یود.  1۰ا پایان بهمن ماه و در نیمسال دوم تا اول ت

  نییطبق ساعات تع  ی جلسه امتحان  انیزمان پا  تیامتحانات متعدد، رعا  یو برگزار  یآموزش  ی کمبود فضا  ل یبدل  :6تبصره  

و توسط استاد درس در جلسه امتحان  یراس ساعت مقرر جمع آور دیبا یاوراق امتحان هیاست و کل ی شده از قبل، ضرور

 گرفته شود. لیتحو

 

به استفاده از  ازیاز تلفن همراه و ساعت هوشمند در جلسه امتحان تقلب محسوب شده و در صورت ن انیاستفاده دانشجو .5 

 از است.  و اعالم استاد درس، مج صیجلسه با تشخ ی حساب در طول برگزار نی ماش ایجزوه، لپ تاپ 

 

کارکنان دست اندر کار امتحانات و کارشناسان   ه یکل یاستحقاق  یامتحانات، صدور مرخص ی برگزار ت یبا توجه به حساس .6 

الزم   یبند و عدم هماهنگ   نیا  ت یعدم رعا  ت یاست مسئول   ی هیمذکور ممنوع است. بد  خیاز تار  هاو دانشکده  هاگروه   یآموزش

 . است ی برعهده امضاء کننده فرم مرخص

 

دانشکده    یلیتکم  التی و تحص  یآموزش  ی امتحانات توسط مدرسان، موضوع در شورا  ی نامه برگزار  نییآ  تیدر صورت عدم رعا .7 

 شود. خواهد مطرح  یمقتض میدانشگاه جهت اتخاذ تصم و

 

  17تبصره در پنجمین جلسه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کردستان مورخ  6ماده و  7این آیین نامه در 

 نگری شد. بازاین شورا  1398 ماه دی  1۰مورخ   3۰ه شمار و در جلسه به تصویب رسید  1397دی ماه 


