
 بهداشتي تدانشگاه علوم پزشكي و خدماج

 درماني كرمانشاه معاونت آموزشي

                              و توسعه آموزش علوم  پزشكي  تمركز مطالعا    

 

 دانشجویان نهاییرسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات نمرات  شیوه نامه

 

 مقدمه :

 نیزدر روند اجرا و انجام آزمون  مناسب. برنامه ریزی ضروریات فرایندهای آموزشي به فراگیران استارزشیابي پیشرفت تحصیلي از 

یابي پیشرفت شمي تواند شرایط مطلوب و بهینه ای در فرآیند ارز  رسیدگي و پاسخگویي به اعتراضات نمرات امتحاني دانشجویان

فرایند رسیدگي و پاسخگویي به تحصیلي دانشجو حاصل نماید. به همین منظور برای دستیابي به وحدت رویه و هماهنگي در اجرای 

ه رسیدگي و پاسخگویي به اعتراضات شیوه نامو اتخاذ تصمیمات مبتني بر قوانین و مقررات،  اعتراضات نمرات امتحاني دانشجویان

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ، به شرح ذیل تدوین مي گردد :  نمرات امتحاني دانشجویان 

و در خصوص را در بر مي گیرد  مي شوددر سامانه سما ثبت كه آزمون پایاني )دروس تئوری( نیمسال تحصیلي شیوه نامه این -1

رسیدگي و پاسخگویي به اعتراضات نمرات كامل در  به استاد مربوطه اختیار السي و سایر مواردفعالیت های ك امتحانات میان ترم

 . مي شودداده  امتحاني دانشجویان

سپس برای ثبت موقت نماید  سامانه سمانمرات را در در ابتدا روز پس از برگزاری آزمون  10اساتید موظف هستند ظرف مدت  -2

 زمان اختصاص دهند و بعد از اتمام این مدت نمرات را در سامانه ثبت دائم نمایند .ساعت  72اعتراض دانشجویان 

 نمایند.دائم ساعت نمرات موقت خود را ثبت  72ظرف مدت حداكثر اساتید موظف هستند  -3

ثبت شده دانشجویان در سامانه سما رسیدگي تقاضای تجدید نظر اساتید موظف هستند قبل از ثبت نمرات به صورت دایم به  -4

 پاسخگوی اعتراضات ثبت شده باشند.اشتباهات احتمالي را برطرف و كرده و 

 اعتراض داشته باشند در سامانه سما به نمره رویت شده در هنگام ثبت موقت نمرات یان مي تواننددانشجو -5

به  اعتراض خود را مي تواند دانشجووجود داشته باشد، از سوی دانشجو اعتراض همچنان  چنانچه پس از ثبت نهایي نمره -6

 .تحویل دهدمربوطه  درس وب به مدیر گروهصورت مكت

مي تواند بنا بر  مدیر گروهباشد، ن واردمربوطه  مدیر گروه در صورتي كه اعتراض از سوی دانشجو در این مرحله از نظر : 1تبصره

 نمره از  نمره امتحاني دانشجو كسر كند. 5/0شرایط  تا سقف 



 

 

 72به مدیر گروه مربوطه دانشجویان  مجدد اعتراض تحویل مكتوب مدت زمان قانوني پس از ثبت دائم نمرات  جهت :2تبصره

 مي باشد. ساعت

در صورت صالحدید مدیر گروه مربوطه مي تواند از اعضای هیات علمي ذی صالح در خصوص بررسي مجدد  : 3تبصره 

 اعتراض دانشجویان به نمره نهایي نظرخواهي نماید .

سئواالت دانشجو موظف است رفرنس های  سئواالت خاصي از آزمون برگزار شدهبه  دانشجو در صورت اعتراض : 4تبصره 

 عالم نماید .مربوطه را ا آزمون

. این اعتراض باید به شكل زمان قانوني در ثبت نمرات توسط استاد اعتراض نماید ارسالند به عدم رعایت مي توا دانشجو :5تبصره

 مكتوب به مدیر گروه مربوطه اعالم گردد .

 استاد موظف به رسیدگي مجدد اعتراض در حضور مدیر گروه مي باشد -7

 مي شود. ارسالمعاون آموزشي دانشكده  بهمذكور باشد اعتراض  مربوطه استاد درساگر مدیر گروه  :1تبصره

 اعتراض در این مرحله وارد كمیته رسیدگي و پاسخگویي به اعتراض نمرات دانشجویان در دانشكده مي شود. -8

دانشجویان را تشكیل و طي دانشكده های دانشگاه علوم پزكشي كرمانشاه موظف هستند كمیته رسیدگي به اعتراضات :1تبصره

 ابالغي اعضای آن را مشخص نمایند .

 )در صورت لزوم( مدیرتحصیالت تكمیلي دانشكده معاون آموزشي دانشكده، ریاست دانشكده، لاعضاء كمیته شام :2تبصره

و  مي باشند  و مسئول برگزاری آزمون ها ، یک نفر از اساتید گروه یا یک نفر با فیلد تخصصي مربوطهدانشكده EDO مسئول

 .ریاست كمیته را رئیس دانشكده بر عهده دارد

 تفویض اختیار نماید . EDOمي تواند به یكي از اعضای كمیته ارزشیابي  EDOمسئول  :3تبصره

 عضو هیأت علمي داشته باشد. 3به همراه حداقل  EDOمتشكل از مسئول   :یابيشهر دانشكده موظف است كمیته ارز :4تبصره

اساتید مدعو كه عضو هیات علمي دانشگاه نیستند نیز مشمول آیین نامه مذكور مي باشند و پاسخگویي هر كدام از مراحل  :5تبصره

 ثبت نمره اعتراض و پاسخگویي به آن بر عهده استاد درس ومدیر گروه مربوطه مي باشد .

ده مدیر گروه موظف است وعدول نمثبت نمرات در سامانه سما و اعتراض دانشجویان ورتیكه استاد مدعو از مراتب در ص:6تبصره

 مراتب را در شواری آموزشي دانشكده اعالم و نسبت به ثبت نمرات اعتراض دانشجو /دانشجویان تصمیم گیری نمایند .



 

 

وطه و استاد درس و دانشجو در جلسه رسیدگي دعوت بعمل كمیته رسیدگي و پاسخگویي موظف است از مدیر گروه مرب -9

 آورد.

 لدر صورت لزوم كمیته رسیدگي به اعتراضات موظف است قبل از اخذ تصمیم سواالت را  توسط نامه ای از طرف مسئو -10

EDO نتایج از مركز مطالعات تصمیم گیری نهایي انجام  ددانشكده به مركز مطالعات و توسعه جهت آنالیز ارسال نماید و تا بازخور

 نشود.

كي از طرفین) استاد و دانشجو( به رای صادر شده یمشخص نشود یا وارد بودن اعتراض چنانچه در كمیته دانشكده وضعیت  -11

ت و توسعه( ارجاع معترض باشند، موضوع از طرف ریاست دانشكده  به كمیته مربوطه در دانشگاه)كمیته ارزشیابي مركز مطالعا

 داده مي شود.

كمیته ارزشیابي مركز مطالعات و توسعه موظف است در اسرع وقت)حداكثر یک هفته( با برگزاری جلسه فوق العاده و دعوت  -13

 از مدیر گروه و معاون آموزشي دانشكده مربوطه، موضوع را مورد بررسي قرار دهد.

با نظر استاد مربوطه  ، كمیته مي تواندبي مورد باشد این مرحله از نظر كمیته مربوطهر در صورتي كه اعتراض از سوی دانشجو د -14

 .كندنمره از  نمره امتحاني دانشجو كسر  2تا سقف  در مجموعبنا بر شرایط  و 

نشكده به در صورتیكه اعتراض دانشجو یا دانشجویان درست باشد، با توجه به ثبت نهایي نمرات رای كمیته از طرف ریاست دا -15

 .داده خواهد شد تا مجوز الزم برای باز شدن مجدد سامانه برای استاد درس مهیا شود عشورای آموزشي دانشگاه ارجا

مورد پذیرش قرار گیرد برای استاد مربوطه  ارزشیابي مركز توسعهدر صورتیكه اعتراض دانشجو یا دانشجویان در كمیته   :1تبصره 

 با درج در پرونده با امضاء معاونت آموزشي دانشگاه صادر خواهد شد.  تذكر كتبي و در بار دوم شفاهيدر بار اول تذكر 

در این مرحله پس از اخذ تصمیم  از سوی اساتید اعتراضهرگونه رای كمیته مورد نظر هستند و به پذیرفتن اساتید موظف  :2تبصره

 .مورد قبول نمي باشد 

 مربوطه مي تواند به كمیته دانشگاه جهت ارائه توضیحات دعوت شودبر حسب ضرورت استاد  :3تبصره

 حسب ضرورت مي تواند از دانشجویان نیز جهت نظر خواهي در كمیته دعوت كند. ارزشیابي مركز توسعهكمیته  :4تبصره

و یكي ون آموزشي معا ریاست دانشكده جایگزینمدیر گروه همان استاد مربوطه باشند  درصورتي كه معاون آموزشي یا:5تبصره

 در جلسه كمیته ارزشیابي مركز توسعه خواهند شد .گروه مدیر  از اعضای گروه جایگزین

 نتایج بررسي در كمیته به صورت مكتوب با رونوشت به معاون آموزشي دانشگاه به ریاست دانشكده مربوطه اعالم مي شود. -16



 

 

كسر شده احتمالي مورد پذیرش قرار گیرد نمرات  ارزشیابي مركز توسعهدر صورتیكه اعتراض دانشجو یا دانشجویان در كمیته  -17

 اصلي دانشجو برای درس مذكور لحاظ مي گردد .خواهد شد و نمره  يملغاز دانشجو در مرحله قبل 

خ با درج مورد پذیرش قرار نگیرد براساس نظر كمیته در این مرحله توبیدر صورتیكه اعتراض دانشجو یا دانشجویان در كمیته  -18

 از طرف ریاست دانشكده صادر خواهد شد . یا دانشجویان در پرونده برای دانشجو

این شیوه نامه در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، كمیته ارزشیابي تدوین شده و هر ساله قابل بازنگری مي  نکته:

 باشد .

 

 

 


