
  پايان نيمسال برگزاري امتحانات شرح وظايف اعضاي محترم هيات علمي در 

 .است الزامي در جلسه برگزاري امتحانمدرس درس  حضور -1

فرم مخصوص تخلف و مدرس درس الزم است تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف يا تقلب در جلسه امتحان،  -2

تكميل نموده و به همراه  نسخه 2را از كارشناس آموزش دانشكده تحويل و به صورت دقيق و شفاف در  تقلب

از  .به معاون آموزشي دانشكده تحويل دهد )كپي برگه هاي امتحاني دانشجو يا دانشجويان متخلف( مستندات

 .تنظيم هرگونه صورت جلسه در قالبي غير از فرم مذكور جدا خودداري شود

از طريق نرم افزار  روز كاري قبل از ثبت نمرات در نرم افزار آموزشي 3حداقل نمرات نهائي دروس بايد  -3

شود و از اعالم نمرات در تابلوي اعالنات گروه آموزشي جدا به اطالع دانشجويان رسانده آموزشي گلستان 

ساعت پس از ورود  72(هلت مقرر در مرا دانشجويان اعتراض احتمالي مدرس درس الزم است تا .  خودداري شود

 .يدنمابررسي ) نمره 

عدم ورود به موقع نمرات در نرم افزار آموزشي موجب بروز مشكالت عديده آموزشي در هنگام انتخاب واحد مي  -4

لذا مدرسين محترم پس از بررسي اعتراض هاي احتمالي،  بايد نمرات نهائي را بر اساس ليست نمره دستي . گردد

مدرسين عزيز . در نرم افزار آموزشي دانشگاه ثبت نهايي نمايند روز پس از برگزاري امتحان 10 حداكثر تاو 

الزم است تا در ورود نمرات دقت كافي را مبذول فرمايند، زيرامسئوليت اشتباه در ثبت نمرات به عهده استاد 

 .درس خواهد بود

نمرات وارد شده در نرم افزار را تا  ت شدهيك نسخه دست نويس و دو نسخه پرينمدرسين عزيز الزم است تا  -5

توجه به موارد زير درهنگام . روز پس از برگزاري امتحان امضاء و به مدير گروه مربوطه تحويل دهند 10حداكثر 

  :تنظيم ليست دست نويس نمره ضروري است

و در صورت مشاهده قبل از درج نمرات، ليست حضور و غياب جلسه امتحان را با ليست نمره تطبيق داده ) الف

  .هر گونه مغايرت، موضوع را به آموزش دانشكده اطالع دهيد

براي دانشجويان غايب در جلسه . درج نمره براي تمامي دانشجويان مندرج در ليست نمره الزامي است) ب

  .بايد ثبت شود نمره صفرو در نرم افزار آموزشي  "غايب"امتحان، در ليست نمره دستي كلمه 

در صورت وجود . نبايد وجود داشته باشد قلم خوردگي يا خدشه ايدر ليست دستي نمرات هيچگونه ) ج

هرگونه قلم خوردگي يا خدشه در ليست دستي، مدرس مربوطه بايستي قبل از ثبت نمرات در نرم افزار آموزشي، 

  . نمايد اقدام و نمرات را در آن مجددا بازنويسي پرينت مجدد ليست خالي نمرهنسبت به 

به آموزش  منوط به ثبت نهايي نمرات در موعد مقرر و ارسال ليست نمراتپرداخت حق التدريس اساتيد  - 6

 .دانشكده مي باشد

 . در نزد خود نگهداري نمايند نيمسال 2را تا  داشنجويان الزم است برگه هاي امتحاني مدرس درس -7

حانات پايان نيمسال در شوراي آموزشي دانشگاه شيوه نامه وظايف اعضاي محترم هيات علمي در برگزاري امت
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