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  بسـمه تعـالـي   

  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  
  يادگيري سازماني، توانمند سازي كاركنان، دانشگاه متعالي

  مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان نظام سالمت كشور

  

  

  
  

  واحد آزمون و ارزشيابي : كنندهتهيه 
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  : تعريف 1ماده 
مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان نظام م امتحانات را در مسئوليت اجرايي انجا سرپرست واحد آزمون

  انجام وظيفه مي كند. معاون آموزشيبه عهده داشته و زير نظر مستقيم   سالمت كشور
  

   واحد آزمونسازماني : ساختار  2ماده 
   سرپرست حوزه هاي امتحاني -الف
  مراقبين امتحاني – ب

  
  (برنامه ريزي) : شرح وظايف 3ماده 

هاي در هر نيمسال تحصيلي براي كليه دوره پايان ترم ن و برنامه ريزي امتحانات تدوي -3-1
  و برگزاري آن توانمند سازي در سطوح مختلف

  
نظارت ن و اعضاي هيئت علمي و با مدرساترم  در برگزاري امتحانات پايانهماهنگي  -3-2

  زمان و مكان انجام آنها بر اجراي امتحانات و تعيين 
   

آن به تكثير ت سواالت امتحاني تايپ شده يك هفته قبل از شروع آزمون و درياف -3-3
  تعداد الزم و نگهداري در قرنطينه

  
ن و اعضاي هيئت علمي در پايان هر ترم ارسال برنامه امتحانات براي مدرسااعالم و  -4-3

  تحصيلي و قبل از شروع زمان برگزاري امتحانات

  
ضاء هيئت علمي كه شخصاً مبادرت به تكثير سئواالت ن و اعآن دسته از مدرسا – ١تبصره 

  هماهنگي الزم را بعمل آورند.  واحد آزموننمايند الزم است قبالً با  مي
  
  
شركت كنندگان در دوره هاي  اعالم به موقع برنامه و مقررات مربوط به امتحانات به -5-3

  توانمند سازي به نحو مقتضي
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دوره از مجاز به شركت در امتحانات پايان  ركت كنندگانش فهرستدريافت  -6-3           
  حذف اضطراريطي زمان خدمات آموزشي پس از  مديريت

  
  

  شرح وظايف (اجرايي):  4ماده 
  

  ، پاسخ نامه ها و پرسشنامه ها ممهور نمودن اوراق امتحاني نظارت بر  -4-1
به جلسه امتحانات  قبل از ورود در امتحان شركت كنندگان مجازكنترل  ونظارت  -4-2

  توسط مراقبين
  
  امتحانات از جهت نور، نظافت، تهويه، سرما و گرما و غيره. كنترل محل برگزاري -4-3
  
در امتحانات بعلت موارد موجه (بيماري، اتفاقات  غائبينبررسي اسامي كنترل و  -4-4

  سبگيري منا جهت اخذ تصميم مركزآموزش  مديريتاحتمالي) و گزارش كتبي آن به 
  
  پيگيري و تحويل سئواالت امتحاني به موقع از اساتيد مربوطه. -5-4
  
معاونت آموزشي مركز جهت بررسي و تصميم به  اتدر امتحان متخلفانمعرفي كتبي  -6-4

  گيري
  

كنترل از جهت رعايت شئونات اسالمي و عدم استفاده از تلفن همراه قبل از ورود به  -7-4
  امتحاناتجلسه 

  
ع اشكاالت اي امتحانات با همكاري مراقبين و رفي هاي الزم جهت حسن اجرهماهنگ -8-4

  موجود.
  
  موارد اضطراري و اجراي فوري بخشنامه ها  آمادگي الزم جهت اجراي -9-4
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بررسي دقيق اوراق مخصوص امتحانات از قبيل الصاق برگه مشخصات روي پاكت  -4- 10
تهيه و تنظيم   ورتجلسه در پايان هر امتحان،ها، ارسال دعوت نامه براي مراقبين، تنظيم ص

  كامپيوتري نمرات ليست
  

  تابلو اعالنات و سايت مركزاعالم برنامه روزانه در ايام امتحانات در  -4- 11
  

سرپرست نظارت بر كار مراقبين امتحاني به عهده يا كنترل  ،مسئوليت هماهنگي -4- 12
  مي باشد. واحد آزمون

  
متحان ، فرم صورتجلسه تنظيم و تكميل و صحت و سالمت امتحان پس از پايان هر ا -4- 13

  .رسدبامتحاني و مراقبين ، استاد درس واحد آزمونبه تاييد و امضاء مسئول 
  

تا تعداد اوراق امتحاني شمارش شده را پس از كنترل  هستندموظف  امتحان ينمراقب -4- 14
د و نبه استاد درس تحويل دهه بصورت پاكت مهر و موم شدو اطمينان از شمارش صحيح ان 

  د.نرسيد دريافت كن
  

نام و مشخصات شركت ، شاملتكميل فرم حضور و غياب در جلسه امتحان  كنترل -4- 15
   است امتحاني ينمراقببرگه انتخاب واحد به عهده و  كنندگان

  
يك نسخه از صورتجلسه تنظيم و تكميل شده همراه با اوراق امتحاني تحويل استاد  -4- 16

  شود.  نگهداري مي واحد آزموندر بايگاني  اصليمربوطه خواهد شد و نسخه 
  
  

  ت نمرات و مستندات): شرح وظايف (ثب 5ماده 
  

فهرست حضور و غياب و  –صورتجلسه ها  –حفظ و نگهداري از نمرات رايانه اي  -5-1
ري و محرمانه محل امن و با رعايت اصول امانتدا كليه اسناد و مدارك مربوط به امتحانات در

  بودن اين اسناد.
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  : گزيده اي از آئين نامه آموزشي در ارتباط با امتحانات 6 ماده

  
پس  يك هفته درس را حداكثر ظرف  آناستاد هر درس موظف است گزارش نمره  -6-1

روز نهايي  10موده و پس از در سايت بصورت موقت ثبت نن درس آاز برگزاري امتحان 
   نمايد.

  
 خط تيره يا جاي خالي و نظاير ان در فهرست نمرات خالف مقررات محسوب ميدرج  -6-2

نايي در مورد دروس و يا در شرايط استث» غايب«شود و فقط نمره اخذ شده يا كلمه 
شود  كارآموزي ، كارورزي و يا دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب توام با پروژه ارائه مي

  قرار گيرد.»  كلمه ناتمام« مركزآموزشي  معاونتبا تاييد 
  
مورد بررسي  معاونت آموزشيموارد خاص و با نظر  در "صرفا امتحاناتتغيير تاريخ  -6-3

  اعالم مي شود.  به نماينده دانشجويان "جه متعاقباقرار گرفته و نتي
  
  الزاميست در جلسه امتحان مدرس درسحضور استاد يا  -6-4
  
ثبت نهايي بصورت امضاء پس از كه نمرات را  موظف استيا مدرس درس استاد  -6-5

  .در ليست نمرات به دايره امتحانات تحويل نمايدشده 
  
كه اسامي آنها در فهرست  شركت كنندگان امتحاناتاضافه نمودن اسامي و نمرات  -6-6

واحد باشد. اسامي و نمرات افراد مزبور بطور جداگانه به  مجاز نمي ،نمرات موجود نيست
  اعالم تا پس از بررسي و در صورت داشتن مجوز اقدام الزم بعمل آيد. زمرك آزمون

  
اعضاي هيئت علمي و مدرسين موظف هستند يك نسخه از فهرست نمرات را نزد  -6-7

  نگه داري نمايند.نمرات تجديد نظر احتمالي  درخواستخود جهت 
  
ر امتحان همان غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفره د -6-8

  .موجب حذف آن درس مي گرددنيز درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس 
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شوراي و  معاون آموزشيتشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان به عهده  -6-9

  آموزشي مركز مي باشد
  
كه بعلت بيماري در جلسه امتحان غيبت داشته اند، الزم است تا گواهي  افرادي -6-10

تحويل داده تا اقدام  مركز واحد آزموني و مدارك پزشكي خود را در اسرع وقت به استعالج
قانوني بعمل آيد. در صورت تاييد مدارك پزشكي و گواهي استعالجي از سوي شوراي 

، غيبت در جلسه امتحان موجه تشخيص داده شده و نسبت به مركز و پزشك معتمدآموزشي 
  حذف آن درس اقدام خواهد شد.

  
 امكان پذير نبودهو تحويل ليست نمره به واحد آزمون تغيير نمره پس از ثبت نهايي  -6-11
و تحويل بنابراين اساتيد محترم پس از بررسي موارد اعتراض به نمره و قبل از ثبت نهايي  و

  نسبت به تغيير نمره اقدام نمايند. ليست نمرات، 
و به  مركز يوضوع در شوراي آموزشنوط به طرح مموافقت نهايي با تغيير نمره م - ١تبصره 

معاونت آموزشي و و معتبر از سوي استاد درس و تاييد ان توسط  اتاستناد داليل و مستند
  مي باشد. شوراي آموزشي مركز

  
بايد قبل از ثبت و تحويل فرمت  نمرات پروژه، تحقيق، امتحان ميان ترم و نظاير انها -٢تبصره 

  توسط استاد مربوطه در نمرات اعمال شود. نهايي نمرات به واحد آزمون مركز
  

ن درسامموظف است تا موضوع تبصره فوق را قبالً به اطالع استادان و  واحد آزمون – ٣تبصره 
  برساند.مركز 
  
  جهت هرگونه اقدام الزم. واحد آزمون به معاونت آموزشيكاري  گزارشارسال  -6-12
  
سال با  2هاي مربوطه پس از گذشت معدوم كردن اوراق امتحاني و پاسخ نامه  -6-13

  امحاء تنظيم صورتجلسه 
  



 7

دقيقه قبل از شروع امتحان در محل  10ملزم هستند  شركت كنندگان در امتحان -6-14
  برگزاري حضور داشته و در صندليهاي تعيين شده مستقر شوند.

  
نمايد  در صورتي مي تواند در جلسه امتحان شركت متاخرينپس از شروع امتحان ،  -6-15

واحد آزمون براي دادن وقت اضافي جلسه امتحان را ترك نكرده باشد. بديهي است  فرد ديگريكه 
  الزامي ندارد.به متاخرين 

  
در غير اينصورت در هر جلسه امتحان الزامي است . راه داشتن كارت شناسايي هم -6-16
  ت خواهند نمود.ممانعباشند  معتبر كارت شناساييكه فاقد  افرادياز ورود  مراقبين

  
موظف هستند در طول برگزاري امتحان آرامش و  شركت كنندگان در امتحانات -6-17

  سكوت جلسه را رعايت نمايند.
  
انجام هر كاري كه موجب اختالل يا وقفه در اجراي امتحانات گردد، برحسب  -6-18
و با اين افراد برابر به معاونت آموزشي گزارش شده  سرپرست واحد آزمونو تاييد  مراقبينگزارش 

  مقررات رفتار خواهد شد.
  
در صورت مشاهده هر نوع نقص يا اشكال احتمالي در روند اجراي  شركت كنندگان -6-19

  امتحانات مي توانند موضوع را در كمال نظم و آرامش با مراقبين در ميان بگذارند
  
اشين حساب، ديكشنري و همرا داشتن و استفاده از تلفن همراه به هر عنوان و يا م -6-20

كتاب و جزوه و يادداشت ممنوع بوده و در صورت مشاهده با خاطي به عنوان متخلف رفتار 
  خواهد شد.

  
، استفاده غير قه ديگران ، صحبت كردن با يكديگرانجام اعمالي نگاه كردن به ور -6-21

زه امتحاني هنگام ن حو، تبادل ورقه و كف نويسي به تشخيص مراقبياز يادداشت، كتاب، جزوهمجاز 
  خالف مقررات محسوب شده و به افراد متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد. برگزاري امتحان
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كليه چنانچه فرد متفرقه به جاي فرد اصلي در جلسه امتحان حضور داشته باشد  -6-22
  و برابر مقررات با آن ها رفتار خواهد شد.مستوجب عواقب قانوني شده افراد 

  
  

تهيه و تدوين و تصويب گرديد و  10/3/96در تاريخ تبصره  4بند و  45ماده ،  6آئين نامه در  اين
   به واحد آزمون جهت اجراء ابالغ گرديد. 3/4/96در تاريخ 

 


