ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل
 -1ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس درس در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 -2در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﺐ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ،ﻣﺪرس درس ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺨﻠﻒ و
ﺗﻘﻠﺐ را از ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﺷﻔﺎف در  2ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺴﺘﻨﺪات )ﻛﭙﻲ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ( ﺑﻪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ .از
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻏﻴﺮ از ﻓﺮم ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺪا ﺧﻮدداري ﺷﻮد.
 -3ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﺋﻲ دروس ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  3روز ﻛﺎري ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار
آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد و از اﻋﻼم ﻧﻤﺮات در ﺗﺎﺑﻠﻮي اﻋﻼﻧﺎت ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺪا
ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﻣﺪرس درس ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ) 72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ورود
ﻧﻤﺮه ( ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -4ﻋﺪم ورود ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺮات در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد .ﻟﺬا ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﺋﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮه دﺳﺘﻲ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  10روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ورود ﻧﻤﺮات دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ،زﻳﺮاﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺷﺘﺒﺎه در ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﺳﺘﺎد
درس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -5ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ و دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺷﺪه ﻧﻤﺮات وارد ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار را ﺗﺎ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  10روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن اﻣﻀﺎء و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ درﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ ﻧﻤﺮه ﺿﺮوري اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻗﺒﻞ از درج ﻧﻤﺮات ،ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﺗﻄﺒﻴﻖ داده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ،ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه اﻃﻼع دﻫﻴﺪ.
ب( درج ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺪرج در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮه اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﺎﻳﺐ در ﺟﻠﺴﻪ
اﻣﺘﺤﺎن ،در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮه دﺳﺘﻲ ﻛﻠﻤﻪ "ﻏﺎﻳﺐ" و در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
ج( در ﻟﻴﺴﺖ دﺳﺘﻲ ﻧﻤﺮات ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ ﺧﺪﺷﻪ اي ﻧﺒﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﻲ ﻳﺎ ﺧﺪﺷﻪ در ﻟﻴﺴﺖ دﺳﺘﻲ ،ﻣﺪرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات در ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮزﺷﻲ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻣﺠﺪد ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﺮه اﻗﺪام و ﻧﻤﺮات را در آن ﻣﺠﺪدا ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -6ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﺮات در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ارﺳﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ آﻣﻮزش
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -7ﻣﺪرس درس ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ داﺷﻨﺠﻮﻳﺎن را ﺗﺎ  2ﻧﻴﻤﺴﺎل در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل در ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻮرخ  1389/9/29در  7ﻣﺎده ﺗﻨﻈﻴﻢ و از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

