دانشگاه خاتم النبیین

(ص)

معاونت علمی -تدریسی
کمیته امتحانات
الیحه برگزاری و نظارت از امتحانات
ماده اول :مبنا
الیحه برگزاری و نظارت از امتحانات بر مبنای تبصرررر  1ماد  33اسررراسرررنامه دان ررر ا و الیحه امتحانات وزارت
تحصیالت عالی وضع میگردد.
ماده دوم :اهداف
اهداف موردنظر این الیحه قرار ذیل است:
 -1حصول اطمینان از برگزاری امتحانات دان
 -2نظارت سالم از برگزاری امتحانات دان

ا؛
ا؛

 -3تعیین وظایف و مسئولیتهای کمیتهی برگزاری و نظارت از امتحانات دان
 -4تعیین اعضای کمیتهی برگزاری و نظارت از امتحانات؛
 -5نحو ی برخورد و تعامل عادالنه با موارد تقلب ،تخلف و شکایات امتحانی.
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ا؛

ماده سوم :عنوان و مسئولیت
 -1در این الیحه کمیته برگزاری و نظارت از امتحانات تحت عنوان "کمیته" یاد میشود.
 -2کمیته بهعنوان یکی از زیرمجموعههای معاونت علمی تدریسررری بود و در قبال انجاظ وظایف مقابح احکاظ
این الیحه صالحیت و مسئولیت دارد.
ماده چهارم :وظایف
کمیته دارای وظایف و صالحیتهای ذیل است:
 -1برنامهریزی ،اطالعرسانی ،برگزاری بهموقع و نظارت از فرایند اخذ امتحانات دان

ا؛

 -2رسیدگی بهموقع و حل تخلفات ،تقلبات و م کالت امتحانی؛
 -3همکاری متقابل با نمایندگان دان کد ها در برگزاری و نظارت از فرایند اخذ امتحانات؛
 -4پی یری و تعقیب اعالن نتایج امتحانی از اساتید و دان کد ها؛
 -5آرشیف و ن هداری اوراق و شقههای امتحانی؛
 -6ارسال کاپی شقههای امتحانی به دان کد های مربوطه؛
 -7ارائه بهموقع گزارش کاری در ختم امتحانات به معاونت علمی تدریسی؛
 -8برنامهریزی ،برگزاری ،اعالن نتایج و مدیریت مصاحبه (پذیرش ماستری) کانکور دان
ماده پنجم :اعضای کمیته
 -1اعضای ثابت کمیته قرار ذیل است:
 آمر برنامهریزی و امتحانات به حیث مسئول؛ آمر امور محصالن به حیث عضو؛ آمر امور اساتید به حیث عضو؛ -از هر مجموعه دان

ا (علوظ انسانی ،طبی و فنی) یک نفر همکار اجرایی.

تبصر  :اعضای دی ر با پی نهاد بخش امتحانات و تأیید معاونت علمی.
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ا.

ماده ششم :انواع امتحانات
 -1امتحان میان سمستر :بر اساس تقویم امتحانی تأییدشد از سوی شورای دان کد برگزار میشود.
 -2امتحان عملی :قبل از شرررروع امتحانات نهایی بر اسررراس تقویم امتحانات عملی که از سررروی شرررورای
دان کد های مربوطه تنظیم میشود برگزار میگردد.
 -3امتحان پایان سررمسررتر :براسرراس تقویم تحصرریلی دان ر ا و جدول زمانی ارائهشررد توسررک کمیته امتحانات
برگزار میگردد.
 -4امتحان معذرتی :صررررف برای محصرررلین دارای عذر موجه یک هفته بعد از امتحانات پایان سرررمسرررتر اخذ
میگردد.
 -5کانکور :کمیته طبح تقسرریم اوقات اعالظشررد از سرروی وزارت تحصرریالت عالی کانکور را در طول سررال
برگزار مینماید.
تبصررره :برنامهریزی و برگزاری امتحانات فوق الی ختم آن ،درنظارت و مدیریت معاونت علمی -تدریسررری از
صالحیت کمیته است.
ماده هفتم :امتحان معذرتی
 -1دان ررجویان که در امتحانات نسرربت به دالیل موجه (مانند مریضرری ،فوت اقارد درجه اول ،مأموریت رسررمی از
سوی ادارات مربوطه) شرکت نتوان ستهاند و ا سناد و مدارک شان از سوی دان کد مربوطه و کمیته امتحانات مورد
تأیید قرار گیرد نهایتاً یک هفته بعد از ختم امتحانات ،امتحان معذرتی برگزار خواهد شد.
 -2تنظیم تقسیم اوقات امتحانات معذرتی از سوی دان کد با هماهن ی کمیته تنظیم و اعالظ خواهد شد.
ماده هشتم :امتحانات تداخلی
 -1درصرررورتیکه دو امتحان دان رررجو همزمان برگزار گردد ترجیحاً دان رررجوی مذکور در همان سررراعت با
درنظرگرفتن وقت بی تر از سوی کمیته امتحانات ،امتحان خویش را سپری کند و در غیر آن امتحان تداخلی
با امتحان معذرتی همزمان برگزار میگردد.
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ماده نهم :شرایط شمولیت به امتحان
محصل با داشتن شرایک ذیل حح اشتراک در جلسه امتحانی را دارد و در غیر آن محروظ از امتحان است:
 -1درج مضمون امتحانی در کارت امتحانی تاپه شد ؛
 -2حضور بهموقع در جلسه امتحانی؛
 -3داشتن حضور هفتادوپنج فیصدی در صنف درسی.
تب صره :در صررورتی ورود محصررل با تأخیر (حداک ر  33دقیقه بعد از آغاز امتحان) و عدظ خارج شرردن دان ررجو از
جلسه امتحانی ،بعد از تأیید کمیته اجاز ی اشتراک در امتحان متذکر را خواهد داشت.
ماده دهم :تخلفات استادان
موارد ذیل ازجمله تخلفات ا ستادان در زمان امتحانات ا ست که کمیته امتحانات به معاونت علمی -تدری سی گزارش
می دهد:
 -1اسررراتیدی که نسررربت به موارد ذیل کوتاهی نمایند بهنوعی که منجر به بینظمی گردد ،طبح مفاد قرارداد
کاری با ک سر معاش طبح قرارداد ویا معرفی به کمیته ان ضباطی مواجه خواهند شد .م صادیح آن قرار ذیل
است:
 -2تأخیر در ارسال سؤاالت به دان کد ها (مقابح وقت در نظر گرفتهشد توسک دان کد مربوطه)؛
 -3عدظ اشتراک در جلسه امتحانی بعد از اطالع از زمان و مکان امتحان؛
 -4تأخیر بیش از یک هفته در دریافت اوراق امتحانی بعد از تاریخ اخذ امتحان؛
 -5تأخیر بیش از یک هفته در درج نمرات در سیستم بعد از دریافت اوراق امتحانی برای هر صد نفر؛
 -6تأخیر بیش از یک هفته در عودت اوراق امتحانی و شقهی امتحانی بعد از دریافت اوراق امتحانی؛
 -7عدظ پاسخ ویی به تجدیدنظر محصلین بیش از یک هفته بعد از اطالع از موارد تجدید خواهی؛
 -8استادان که در جریان امتحان مرتکب تخلف و دادن نقل به دان جو میشوند (معرفی به کمیته انضباطی).
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ماده یازدهم :تخلفات ناظرین و کارمندان اداری
موارد ذیل ازجمله تخلفات امتحانی برای ناظرین و کارمندان اداری -آموزشی است که با کسر معاش و معرفی کمیته
انضباطی همرا است.
 -1تأخیر در حضور در جلسه امتحانات؛
 -2ترک جلسه امتحان بدون هماهن ی کمیته امتحانات؛
 -3عدظ انجاظ درست و به موقع وظایف محوله؛
 -4نقل رساندن به دان جو (از هر طریح ممکن)
 -5برخوردهای ناسالم و سوءاستفاد از موقف در ایاظ امتحانات.
ماده دوازدهم :تخلفات و تقلبات دانشجویان
مصادیق ذیل تقلب محسوب شده و نمره صفر برای محصل درج خواهد شد:
 -1نقل از روی برگه ،هر نوع نوشرته (ازجمله باالی دسرت ،ووکی و یا کاال) ،موبایل و اسرتفاد از گوشرکی
تلفن؛
 -2تبدیل پاروه امتحانی بین محصلین؛
 -3صحبت مکرر با محصل دی ر بعد از یکبار تذکر یا جابجا شدن م روط به وجود اسناد و شواهد.
مصادیق ذیل عالوه برمجازات قانونی ،از دید این الیحه تخلف محسوب شده حسب مورد به صفر
شدن سه مضمون یا حذف سمستر ،مرتکب به کمیته انضباطی معرفی میگردد:
 -4درگیری فیزیکی با اساتید ،اعضای کمیته ،ناظرین و گارد درصحنه امتحان یا خارج از آن؛
 -5توهین ،فحا شی و حرکات غیراخالقی با ا ساتید ،اع ضای کمیته ،ناظرین و گارد در صحنه امتحان یا خارج
از آن؛
 -6تهدید یا استفاد از اجبار و اکرا نسبت به اساتید ،اعضای کمیته ،ناظرین و گارد درصحنه امتحان؛
 -7انتقال پاروه امتحانی به بیرون از جلسه امتحانی؛
 -8تکرار بیش از یکبار تخلف یا تقلب در یک سمستر؛
 -9اخالل و بینظمی جلسه امتحانی.
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م صادیق ذیل تخلف مح سوب شده و مرتکب ح سب مورد با صفر شدن یک یا دو م ضمون
مواجه میگردد:
 -1بهجای شخص دی ر امتحان دادن ( صفر شدن همان م ضمون و یک م ضمون قبل و در صورت ندا شتن
مضمون قبلی ،مضمون بعدی)
 -2تعیین شخص دی ر بهجای خود برای امتحان دادن (صفر شدن دو مضمون)
 -3عدظ دریافت کارت امتحانی و عدظ اشتراک در امتحان (صفر شدن مضمون)
 -4تأخیر در تاپه نمودن کارت امتحانی و عدظ اشتراک در امتحان (صفر شدن مضمون)
 -5حل پاروه امتحانی محصل دی ر در جلسه امتحان (صفر شدن مضمون هر دو محصل)
 -6مصررادیح ذیل تخلف محسررود شررد و مرتکب با کسررر نمر بین  13الی  33نمر از نمر نهایی مواجه
میگردد.
 -7سرپیچی و بیاعتنایی از تذکرات اعضای کمیته یا ناظرین در جلسه امتحانی؛
 -8در صورت تکرار مورد فوق (کسر حداک ر نمر مندرج در این فقر ).
ماده سیزدهم :فرایند رسیدگی به تقلب و تخلف
 -1کمیته مکلف است موارد تخلف و تقلب امتحانی را درج فورظ مخصوص نمود و در همان جلسهی امتحانی
با تأیید رئیس کمیته نهایی ساخته و به محصل موضوع را ابالغ نماید.
 -2کمیته فورظ را بهضمیمه اسناد جهت تأیید به معاونت علمی تدریسی در وقت معین ارسال مینماید.
 -3کمیته مکلف است موارد تخلف و تقلب امتحانی را به همرا فورظ ،ثبت و بای انی نماید.
 -4نمونه فورظ ضمیمه این الیحه است.
ماده چهاردهم :رسیدگی به شکایات دانشجویان
 -1در صورتیکه دان جو از جریان امتحانات ،برخورد نامنا سب ناظرین و اع ضای کمیته و نقل که گرفته شد
شاکی باشد میتواند از طریقههای ذیل خواستار رسیدگی به آن شود:
 درخواست کتبی به ریاست کمیته امتحانات درصرررورتیکه جواد ریاسرررت کمیته امتحانات قناعت بخش نبود میتواند از مجرای معاونت علمی-تدریسی اقداظ نماید
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ماده پانزدهم :وقت و چگونگی تجدیدنظر درنتیجه امتحان
 -1دان جویان مکلفاند تا سه روز بعد از اعالن نتیجه در صورت اعتراض از طریح سیستم دان

ا اقداظ نمود

و پیام ان را به استاد مربوطه بفرستند؛
 -2ا ستاد مکلف ا ست که پیاظهای دریافتی را برر سی و جواد تجدیدنظر دان جو را از طریح سی ستم به اطالع
دان جو برساند؛
 -3در صورت عدظ قناعت محصل به جواد استاد ،محصل الی سه روز ،طور کتبی درخواست تجدیدنظر نمود
 ،در صورت صالحدید کمیته با ح ضور ا ستاد مربوطه و مح صل معترض ،کمیته مو ضوع را برر سی و نهایی
مینماید.
 -4در صورت عدظ وارد بودن اعتراض ،به میزان  13نمر از نمر نهایی محصل کسر خواهد شد.
ماده شانزدهم :پاسخگویی کمیته
 -1کمیتهی امتحانات پاسخ وی هرگونه موارد امتحانی حداک ر یک سمستر بعد از ختم امتحانات میباشد.
 -2اوراق امتحانی صرررفاً یک سررمسررتر بعد از ختم امتحانات در کمیته امتحانات آرشرریف میشررود و سررپس به
آرشیف عمومی دان

ا انتقال داد میشود.

ماده هفدهم :تعامل کمیته با دانشکده
موارد ذیل شامل مسئولیت دان کد ها در پروسه امتحانات نهایی میباشد:
 -1تنظیم تقسیم اوقات امتحانی مقابح جدول کلی کمیته امتحانات؛
 -2توزیع کارت امتحان به دان جویان از طریح مدیر تدریسی دان کد ؛
 -3اطالع دهی به استادان در مورد زمان و مکان برگزاری امتحان مضامین مربوطه ای ان؛
 -4دریافت سؤاالت امتحانی از استاد؛
 -5تک یر سؤاالت و تحویل آن به کمیته امتحانات حداقل  23دقیقه قبل از شروع هر امتحان؛
 -6حضور نمایند مجموعههای دان

ا در جلسات امتحانی جهت نظارت از روند امتحانات.
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ماده هجدهم :تصویب و تنفیذ
این الیحه در هجد ماد در جل سه مورخ  97/8/7شورای مدیران آموز شی تأیید و در جل سه مورخ 97/8/17شورای
آموزش تصویب گردید و از مجرای معاونت علمی -تدریسی جهت تنفیذ به مقاظ ریاست دان

ا ارسال میگردد.

دکترمکارم ناصری بختیاری

مالحظه شد:

معاون علمی -تدریسی

دکتر عبدالقیوم سجادی
رئیس دانشگاه خاتم النبیین
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