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ابالغیه مدرسان
همکار محترم خانم /جناب آقای
با سالم
احتراماً ضمن تشکر از زحمات جنابعالی در نیمسال  ..............بدینوسیله یک نسخه ابالغی امتحانی نیمسال
مذکور و موارد مهمی که رعایت آن از سوی جنابعالی میتواند ،در برگزاری هرچه بهتر امتحانات مرکز آموزش را
یاری نماید تقدیم میشود:
 -1با توجه به شروع امتحانات پایان ترم از تاریخ  .............الزم است کالسهای درسی تا روز  ..........تشکیل شود و
عدم حضور دانشجویان غیبت منظور گردد.
 -2حداکثر  84ساعت قبل از امتحان نسبت به تحویل سوالها در پاکت ،بستهبندی و امضا نموده و به معاون
آموزشی و در صورت غیبت ایشان به رییس مرکز تحویل و رسید دریافت نمایید( .پاکت سواالت تکثیرشده در
روز امتحان در حضور تمامی اعضای اجرایی امتحانات مفتوح میگردد) و نیر با توجه به هر درس ،میبایست
وسایل مورد استفاده (ماشین حساب و  )...و تعداد برگه مورد نیاز و زمان پاسخگویی را بر مبنای طراحی
استاندارد سواالت معین نمایید .در ضمن طراحی سواالت دروس عمومی به صورت تستی و یا تشریحی و بقیه
دروس با توجه به ماهیت مهارتی و کاربردی به صورت تشریحی انجام گیرد.
 -3حداکثر تا یک هفته قبل از امتحانات نسبت به اعالم اطالعات دانشجویانی که دارای غیبت  3/11می باشند
به آموزش مرکز اقدام تا برای موجه و غیر موجه شدن آن در شورای آموزشی مرکز بررسی و تصمیم گیری
گردد.
 -8حضور مدرس در جلسه امتحان الزامی است و در صورت عدم توانایی حضور ،میبایست یک روز قبل از
آزمون به رییس حوزه امتحانات (معاون/مدیر آموزشی مرکز) اطالعرسانی گردد.
 -5به آگاهی میرساند کاربرگ طرح سواالت امتحانی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه به همراه نکاتی مربوط
به طرح سواالت قرار داده شده است لذا خواهشمند است حتیاالمکان سواالت را به صورت تایپ شده ارایه
فرمائید .الزم به ذکر است ارایه دو نسخه از سواالت امتحانی جهت بایگانی در مخزن حوزه امتحانات مرکز
الزامی است.
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 -1نحوه تقسیمبندی و احتساب نمرات در یک نیمسال تحصیلی صرفاً در دروس نظری به سه روش الف/ب/ج و
نیز محاسبه نمره نهایی دروس عملی بر اساس تبصره یک ماده 22مجموعه قوانین و مقررات آموزشی نظام
آموزش عالی مهارت و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی انجام پذیر میباشد.
 -7در لیست نمرات میبایست نام و نام خانوادگی مدرس درج شده باشد و هنگام امضاء ،تاریخ را درج نموده و
نمره واقعی دانشجویان در لیست نمره اعمال گردیده و از ارفاق و یا استفاده از نمودار جهت افزایش سطح
نمرات جدا خودداری نمایید .نمره ثبت شده در ریز نمرات می بایست با نمره درج شده در برگه امتحانی
یکسان باشد.
 -4نمرات دانشجویان میبایست با دقت الزم توسط جنابعالی در سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت گردد .این
نمرات میبایست با نهایت دقت و چندبار بازبینی برگه امتحانی دانشجو در بازه زمانی  7روز مدرسان در سامانه
جامع آموزشی دانشگاه ثبت گردد تا حق دانشجو تضییع نگردد.
 -9مدرس حداکثر تا  7روز بعد از برگزاری تمامی امتحانات ،میبایست نمره نهایی آن درس را در سامانه جامع
آموزشی دانشگاه ثبت نماید.
 -11نحوه تقسیمبندی و احتساب نمرات در یک نیمسال تحصیلی صرفاً در دروس نظری به سه روش زیر با
تشخیص مدیرگروه آموزشی قابل اجرا میباشد:
الف -نمره دو قسمتی:
 حضور  11جلسه در کالس درس ( 1نمره) امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده ( 19نمره)ب -نمره سه قسمتی:
 حضور  11جلسه در کالس درس ( 1نمره) امتحان میان ترم بدون حذف فصلهای مربوط در پایان ترم ( 3نمره) امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده ( 11نمره)ج -نمره سه قسمتی:
 حضور  11جلسه در کالس درس ( 1نمره) امتحان میان ترم بدون حذف فصلهای مربوط در پایان ترم ( 2نمره) شرکت در کارهای تحقیقاتی مهارتی درس از طریق ارائه تحقیق و پروژه به تشخیص مدرس ( 1نمره) -امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده ( 11نمره)
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محاسبه نمرات :
نمره نهایی دروس عملی بصورت زیر محاسبه می گردد:
ردیف

عامل ارزیابي

نمره ارزیابي

1

حضور منظم ورعایت مقررات آموزشی در محیط آزمایشگاه و کارگاه
های مهارتی

()1-2

2

حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

()1-2

3

تهیه گزارش کار

()1-3

8

ارایه تحقیق /پروژه مهارتی

()1-5

*5

امتحان پایانی

()1-4

جمع كل

()1-21

*در صورت ارایه طرح و یا اختراع در حین تحصیل از سوی دانشجو که به تائید مراجع ذیصالح رسیده باشد
(سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،پارکهای علمی و فناوری ،جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات
دانشگاه جامع علمی– کاربردی ،جشنوارههای خوارزمی و ابن سینا و  )...و پس از تایید مدیر گروه آموزشی
مرکز به لحاظ ارتباط موضوع با واحد عملی ارایه شده و فقط در یکی از دروس و در یک مقطع تحصیلی پس از
تأیید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از امتحان عملی پایانی معاف میگردد.
در صورتی که درس صرفاً عملی و یا نظری باشد و دانشجو در امتحان پایانی شرکت ننماید ،غیبت ثبت میشود.
در صورتی که درس دارای واحد نظری -عملی باشد و دانشجو در امتحان پایانی نظری و یا عملی شرکت نکند،
غیبت ثبت میشود.
 -12در صورت مشاهده تخلفی از جانب دانشجو در جلسه امتحانی مراتب را به مراقب جلسه اعالم نموده و در
صورتجلسه مربوطه تنظیم تا برای صدور رای به شورای حل اختالف ارسال گردد.
 -13خواهشمند است اوراق امتحانی را پس از برگزاری امتحان و هنگام تحویل گرفتن به دقت شمارش نمائید و
در صورت عدم تطابق با آمار ،فورا به حوزه امتحانات اعالم نمایید.

