بسمه تعالي

خدمات آموزشي دانشگاه
تاسيس 7031

دستورالعمل اجرايي امتحانات مقطع کارشناسي

صفحه  7از 4

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

ماده  .7هدف
هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد روالي هماهنگ و یکسان در عملکرد مدیریت خدمات آموزشي دانشگاه و دانشکده ها
در برگزاري جلسات امتحان ،رعایت ضوابط ،و تصميم گيري در خصوص شرایط خاص ،براي دانشجویان مقطع کارشناسي
مي باشد.

ماده  .2شرايط عمومي
 .1.2برگزاري امتحان پایان نيم سال براي هر درس نظري الزامي است.
 .1.1رعایت زمانبندي تعيين شده جهت امتحانات و شروع امتحان در رأس ساعت مقرر جهت جلوگيري از تداخل و ایجاد
اختالل در برگزاري سایر جلسات امتحان ضروري است.
 .1.2داشتن کارت دانشجویي با برچسب اعتبار معتبر ،در جلسه امتحان الزاميست.
 .1.2اخذ امضا از دانشجویان حاضر در جلسه امتحان در فرم هاي حضور و غياب و کنترل کارت دانشجویي حاضرین توسط
مراقبين و مسئولين آموزش دانشکده الزاميست.
الزم است پس از اتمام فرایند حضور و غياب ،ليست دانشجویان غایب در جلسه امتحان تهيه و صورتجلسه گردد.
 .1.2دانشجویان موظف هستند نيم ساعت قبل از شروع امتحان ،در محل مقرر جهت برگزاري امتحان حاضر شوند.

تبصره:
در صورت رسيدن دانشجو با تأخير و پس از شروع جلسه امتحان ،حضور در جلسه با هماهنگي مسئولين آموزش
دانشکده و در صورت عدم خروج هيچ یک از دانشجویان حاضر در جلسه بالمانع است.
 .1.2استفاده از تلفن همراه به هر عنوان در جلسه امتحان اکيداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده تقلب محسوب مي شود.
 .1.2دانش جویان موظفند طبق شماره اي که براي دانشجو در هر جلسه امتحان اعالم مي شود ،بنشينند و هرگونه جابجایي
بدون اطالع مراقب ممنوع است.
 .1.2مبادله هرگونه ماشين حساب ،یاداشت ،برگه فرمول و  ...در بين دانشجویان ممنوع بوده و تخلف محسوب مي گردد.
همچنين آوردن کيف و هرگونه جزوه و کتاب به جلسه امتحان ممنوع مي باشد.

تبصره:
آوردن جزوه و کتاب در جلسات امتحان جزوه باز با صالحدید استاد درس بالمانع مي باشد.
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 .1.2اطالع رساني دقيق و گسترده در سطح دانشکده در خصوص محل برگزاري جلسات امتحان و استفاده از برگه هاي
راهنما با مفادي مانند " رعایت سکوت و توجه به راهنمایي هاي مراقبين جلسه امتحان الزاميست " در برگزاري هرچه
بهتر جلسات موثر خواهد بود.

ماده  .0تخلف و تقلب
در صورت مشاهده تخلف و یا مصادیق تقلب ،مي بایست مورد توسط مسئولين آموزشي دانشکده صورتجلسه شده و ضمن
معرفي دانشجو به کميته انضباطي ،نمره  ( 0/12بيست و پنج صدم ) در درس مربوطه براي مشاراليه منظور گردد.

ماده  .4غيبت کالسي
اگر دانشجو در درسي بيش از  ( 2/22سه شانزدهم ) جلسات کالسي را غيبت داشته باشد مجاز به شرکت در جلسه امتحان
نمي باشد ،و نمره درس مربوطه در کارنامه صفر منظور مي گردد.
مسئولين آموزشي دانشکده ها موظف به کنترل غيبت هاي کالسي وجلوگيري از شرکت دانشجویان با بيش از حد غيبت
مجاز در جلسه امتحان مي باشند.

ماده  .5غيبت غيرموجه
اگر دانشجو در جلسه امتحان غيبت غير موجه داشته باشد ،نمره درس در کارنامه صفر منظور مي گردد.

ماده  .6غيبت موجه
 .2.2تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان به دليل مشکالت پزشکي و بيماري بر عهده شوراي آموزشي دانشکده و
در سایر موارد بر عهده کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد.
 .2.1در صورت تشخيص موجه بودن غيبت توسط شوراي آموزشي دانشکده ،در درس مربوطه براي دانشجو " حذف
پزشکي " و در صورت موجه شدن غيبت با رأي کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه " غيبت موجه " ،در سيستم
آموزشي گلستان ثبت مي گردد.

تبصره :
در صورتي که به علت غيبت در جلسه امتحان براي دانشجو نمره صفر در سيستم ثبت گردد ،جهت حذف نمره صفر و ثبت
حذف پزشکي اخذ رأي از کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه الزامي است.
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ماده  .1شرايط حذف ترم
 .2.2درخواست حذف ترم بعلت بيماري یا حادثه ،تنها در صورتي قابل بررسي است که دانشجو در هيچ امتحاني شرکت
نکرده باشد.
 .2.1حذف ترم صرفاً با اخذ مجوز از کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره :
پس از حذف ترم ،مي بایست در خصوص تعيين وضعيت نيم سال به صورت مرخصي تحصيلي با احتساب ( با اخذ مجوز از
شوراي آموزشي دانشکده ) و یا مرخصي تحصيلي بدون احتساب ( با اخذ مجوز از کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و
بنا بر درخواست شخصي دانشجو ) اقدام گردد.

ماده  .8شرايط حذف پزشکي
 .2.2استفاده از حذف پزشکي براي هر دانشجو صرفاً دو بار در طول تحصيل مجاز مي باشد.

تبصره:
د ر صورت نياز به حذف پزشکي بيش از دو مورد مجاز ،موضوع مي بایست از طریق کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و
با درخواست شخصي دانشجو پيگيري گردد.
 .2.1دانشجویاني که بدليل بيماري سرپایي شدید قادر به شرکت در جلسه امتحان نيستند ،موظفند قبل از شروع امتحان
شخصاً به آموزش دانشکده مراجعه نمایند تا در معيت نماینده آموزش براي تأیيد بيماري به پزشک دانشکده مراجعه
نموده و یا به بيمارستان اعزام گردند .بدیهي است در صورت عدم تأیيد بيماري توسط پزشک معتمد ،غيبت دانشجو
غيرموجه تلقي خواهد شد.

تبصره :7
مواردي از قبيل سرماخوردگي ،گاستروانتریت ( اسهال و استفراغ ) ،سردرد و سرگيجه جهت حذف پزشکي پذیرفته
نمي شود.

تبصره :2
درصورتيکه دانشجو در جلسه امتحان درسي حاضر باشد ،امکان بررسي حذف پزشکي آن درس پس از امتحان وجود
ندارد.
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 .2.2درصورت يکه دانشجو جهت درمان به مراکز درماني یا پزشک خارج دانشگاه مراجعه نماید ،الزم است بعد از تماس اوليه با
دفتر آموزش دانشکده ،گواهي استعالجي خود را به همراه تمام مدارک پزشکي و تا زماني که آثار بيماري در بدن وي
باقي است و حداکثر ظرف مدت  22ساعت از پایان استراحت مطلق ذکر شده در گواهي ،جهت بررسي و اظهار نظر به
پزشک دانشکده ارائه نماید.
 .2.2درصورتيکه دانشجو در طي جلسه امتحان دچار بيماري حاد شود ،الزم است بالفاصله با همراهي نماینده آموزش به
پزشک دانشکده مراجعه نماید .تشخيص قادر نبودن به ادامه شرکت در جلسه بر عهده پزشک دانشکده مي باشد.
 .2.2در صورتيکه دانشجو براي اعمال جراحي اورژانس ،شکستگي حاد و یا سایر موارد اورژانسي در بيمارستان بستري باشد،
باید پيش از برگزاري امتحان یا حداکثر در حين آن ،مراتب بستري شدن با ذکر آدرس دقيق بيمارستان به آموزش
دانشکده اطالع داده شود.

تبصره:
دا نشجویان بایستي کليه مدارک درماني خود ( اعم از خالصه پرونده بستري ،جواب آزمایشات و عکسبرداري هاي انجام
شده ،گواهي پزشک معالج و نسخه هاي دارویي ) را حداکثر ظرف مدت  22ساعت پس از ترخيص از بيمارستان و یا تاریخ
صدور گواهي ،براي بررسي و اظهار نظر به پزشک دانشکده ارائه نمایند.
 .2.2جهت بررسي و اعمال حذف پزشکي صرفاً مدارک تأیيد شده و گواهي هاي صادر شده توسط پزشکان معتمد دانشگاه
قابل قبول مي باشد.

ماده .9
هر گونه تفسير مفاد این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه
است.

ماده .73
این دستورالعمل در  20ماده و  2تبصره در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه به شماره آ 222/21-22مورخ  2221/20/02به
تصویب رسيد و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است.

