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  : ابالغيه مدرسان٢١٧كاربرگ
  همكار محترم خانم/ جناب آقاي

  با سالم
سال مذكور و موارد مهمي كه سال .............. بدينوسيله يك نسخه ابالغي امتحاني نيمكر از زحمات جنابعالي در نيماحتراماً ضمن تش

  شود:تواند، در برگزاري هرچه بهتر امتحانات مركز آموزش را ياري نمايد تقديم ميرعايت آن از سوي جنابعالي مي
كيل شود و عدم حضور دانشجويان هاي درسي تا روز .......... تشاريخ ............. الزم است كالسوع امتحانات پايان ترم از تبا توجه به شر -١

  غيبت منظور گردد.
ر صورت غيبت دبندي و امضا نموده و به معاون آموزشي و ساعت قبل از امتحان نسبت به تحويل سوالها در پاكت، بسته ٤٨داكثر ح -٢

انات جرايي امتحعضاي ااد دريافت نماييد. (پاكت سواالت تكثيرشده در روز امتحان در حضور تمامي ايشان به رييس مركز تحويل و رسي
 ياز و زماننگه مورد بايست وسايل مورد استفاده (ماشين حساب و ...) و تعداد برگردد) و نير با توجه به هر درس، ميمفتوح مي

ا تشريحي يستي و ماييد. در ضمن طراحي سواالت دروس عمومي به صورت تپاسخگويي را بر مبناي طراحي استاندارد سواالت معين ن
  و بقيه دروس با توجه به ماهيت مهارتي و كاربردي به صورت تشريحي انجام گيرد.

 وزش مركز اقدام تامي باشند به آم ١٦/٣ك هفته قبل از امتحانات نسبت به اعالم اطالعات دانشجوياني كه داراي غيبت حداكثر تا ي -٣
  براي موجه و غير موجه شدن آن در شوراي آموزشي مركز بررسي و تصميم گيري گردد.

بايست يك روز قبل از آزمون به رييس حوزه ر جلسه امتحان الزامي است و در صورت عدم توانايي حضور، ميحضور مدرس د -٤
  رساني گردد.امتحانات (معاون/مدير آموزشي مركز) اطالع

ه الت قرار دادنشگاه به همراه نكاتي مربوط به طرح سواكاربرگ طرح سواالت امتحاني در سامانه جامع آموزشي دا رساندبه آگاهي مي -٥
ز سواالت يه دو نسخه ااالمكان سواالت را به صورت تايپ شده ارايه فرمائيد. الزم به ذكر است اراشده است لذا خواهشمند است حتي

  تحانات مركز الزامي است.امتحاني جهت بايگاني در مخزن حوزه ام
مره نهايي ه سه روش الف/ب/ج و نيز محاسبه نببندي و احتساب نمرات در يك نيمسال تحصيلي صرفاً در دروس نظري نحوه تقسيم -٦

- ينشگاه جامع علممجموعه قوانين و مقررات آموزشي نظام آموزش عالي مهارت و فناوري دا٢٢دروس عملي بر اساس تبصره يك ماده 
  باشد و زمان برگزاري امتحان عملي يك هفته قبل از امتحانات پايان ترم باشد.ردي انجام پذير ميكارب

ت زاري امتحانانتايج حاصل از گزارش كار، دريافت تحقيق/ پروژه مهارتي مربوط به دروس عملي صرفًا در زمان برگ زمان دريافت -٧
باشد. دروس نظري و هفته بعد از زمان برگزاري امتحان عملي آن درس مي عملي بوده و درج نمره نهايي آن در سامانه حداكثر يك

  باشدعملي نيز مشمول همين قاعده مي
ان در اقعي دانشجويوشد و هنگام امضاء، تاريخ را درج نموده و نمره بايست نام و نام خانوادگي مدرس درج شده بادر ليست نمرات مي -٨

ريز  در هنمره ثبت شد و يا استفاده از نمودار جهت افزايش سطح نمرات جدا خودداري نماييد. ليست نمره اعمال گرديده و از ارفاق
  نمرات مي بايست با نمره درج شده در برگه امتحاني يكسان باشد.

با نهايت  بايستامانه جامع آموزشي دانشگاه ثبت گردد. اين نمرات ميسبايست با دقت الزم توسط جنابعالي در نمرات دانشجويان مي -٩
ثبت گردد تا حق دانشجو  روز مدرسان در سامانه جامع آموزشي دانشگاه ٧دقت و چندبار بازبيني برگه امتحاني دانشجو در بازه زماني 

  تضييع نگردد. 
دانشگاه ثبت شي بايست نمره نهايي آن درس را در سامانه جامع آموزروز بعد از برگزاري امتحان هر درس، مي ٧درس حداكثر تا م -١٠

  گردد.نمايد و در صورت عدم ثبت نمره، نمره صفر براي دانشجو لحاظ مي
آموزشي  ظري به سه روش زير با تشخيص مديرگروهنسال تحصيلي صرفاً در دروس بندي و احتساب نمرات در يك نيمنحوه تقسيم -١١

  باشد:قابل اجرا مي
  نمره دو قسمتي:  -الف

  نمره) ١س (جلسه در كالس در ١٦حضور  -
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  نمره)  ١٩امتحان پايان ترم از كليه فصول تدريس شده (  -
  نمره سه قسمتي: -ب
  نمره) ١جلسه در كالس درس ( ١٦حضور  -
  نمره)  ٣هاي مربوط در پايان ترم (امتحان ميان ترم بدون حذف فصل -
  نمره)  ١٦امتحان پايان ترم از كليه فصول تدريس شده (  -
  :نمره چهار قسمتي -ج
  نمره) ١جلسه در كالس درس ( ١٦حضور   -
  نمره)  ٢هاي مربوط در پايان ترم (امتحان ميان ترم بدون حذف فصل  -
  نمره) ١هاي تحقيقاتي مهارتي درس از طريق ارائه تحقيق و پروژه به تشخيص مدرس (شركت در كار -
  نمره)  ١٦امتحان پايان ترم از كليه فصول تدريس شده (  -

  ات :محاسبه نمر
  نمره نهايي دروس عملي بصورت زير محاسبه مي گردد: 

  

  نمره ارزيابي  عامل ارزيابي  رديف

  )٠-٢(  تيحضور منظم ورعايت مقررات آموزشي در محيط آزمايشگاه و كارگاه هاي مهار  ١
  )٠-٢(  حفظ و نگهداري از وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي  ٢
  )٠-٣(  تهيه گزارش كار  ٣
  )٠-٥(  يه تحقيق/ پروژه مهارتيارا  ٤
  )٠-٨(  امتحان پاياني  ٥*

  )٠-٢٠(  جمع كل
  

و  وهشهاي علميمان پژ*در صورت ارايه طرح و يا اختراع در حين تحصيل از سوي دانشجو كه به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد (ساز
هاي خوارزمي و شنوارهكاربردي، ج –دانشگاه جامع علمي صنعتي ايران، پاركهاي علمي و فناوري، جشنواره ملي  اختراعات و ابتكارات

روس و در ر يكي از دفقط د ابن سينا و ...) و پس از تاييد مدير گروه آموزشي مركز به لحاظ ارتباط موضوع با واحد عملي ارايه شده و
  گردد.يك مقطع تحصيلي از امتحان عملي پاياني معاف مي

  شود.نظري باشد و دانشجو در امتحان پاياني شركت ننمايد، غيبت ثبت ميدر صورتي كه درس صرفاً عملي و يا 
  شود.مي دانشجو در امتحان پاياني نظري و يا عملي شركت نكند، غيبت ثبت عملي باشد و -در صورتي كه درس داراي واحد نظري

م مربوطه تنظي اعالم نموده و در صورتجلسه ر صورت مشاهده تخلفي از جانب دانشجو در جلسه امتحاني مراتب را به مراقب جلسهد -١٢
  تا براي صدور راي به شوراي حل اختالف ارسال گردد.

ا بت عدم تطابق ت اوراق امتحاني را پس از برگزاري امتحان و هنگام تحويل گرفتن به دقت شمارش نمائيد و در صورخواهشمند اس -١٣
  آمار، فورا به حوزه امتحانات اعالم نماييد.


