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 آئين نامه امتحانات دانشكده پزشكي

 وسطت ری، توجه به موارد زبوده است دانشکده نینظرا مورد اهداف از یکی، همواره  ها آزمون سالمت و تیفیک شیازآن جا که افزا

 ترم، انیاپ ترم، انیدانشکده) م یها آزمون یبرگزاری تمامقابل ذکر اینکه  باشد.یم یالزام یگرام انیدانشجو و همکاران د،یاسات

 دد.رانجام گ امتحانات رهیتحت نظارت دا و یهماهنگ با دی( و تعیین عوامل اجرایی آزمون ها بامرسوم یکاغذ و نی، آنالیسراسر

 فهرست 

 سواالت و ... (  ريتكث و پیتا ،یطراحي آزمون )طرح سواالت، آماده ساز 

 آزمون اجرای 

  ثبت و اعالم نمره 

 امنيت آزمون و برخورد با تقلب 

o  و مجازات های مربوطهانواع تقلب 

o برخورد با تقلب 

 و ... (  سواالت ريتكث و پیتا ،یآماده سازطراحي آزمون )طرح سواالت،  -1

  می باشد.  مسئول محترم درسمسئولیت طرح سوال و تحویل آن ها به آموزش، به عهده 

  .کنترل سواالت و مطابقت آنها با بلوپرینت به عهده استاد مسئول درس است 

 یدر آزمون ها MCQ هر به شده داده اختصاص نمره کند استفاده یا نهیگز 5 ای 4 سواالت از تواند یطراح سوال م 

 حیحص نهیگز یبرا ها، نهیگز نمره نییتع عدم صورت در. گردد مشخص یآموزش گروه اعضاء نظرات اجماع از بعد نهیگز

ترم و  انیم) یریادگی سنجش یها آزمون در است یهیبد محاسبه خواهد شد. صفر نمره گرید یها نهیگز و 1 نمره

  استفاده نشود.  یمنف نمره با نهیاز گز، بهتر است (ترم انیپا

  می باشد. در  هدانشکد حراست دییتا مورد ریو تکثیر بعهده مسئول تکثمسئولیت تایپ سئواالت به عهده مدرس مربوطه

 به عهده مسئول درس مربوطه می ریتکث و پیجهت تا یهماهنگمواردی که چندین نفر تدریس می نمایند مسئولیت 

  باشد.

  سئواالت با فونتNazanin   تایپ و غلط گیری سئواالت بعهده  تیو بدون غلط امالئی تایپ گردند. مسئول 11سایز

استاد یا اساتید است. در مواردی که دروس بصورت گروهی تدریس می گردند مسئول درس در جهت یکپارچه شدن 

 سئواالت از نظر یکسان بودن فونت تایپ با اعضاء گروه هماهنگی الزم بعمل آورد.

  جابجا شده باشد.سواالت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی ، ترجیحاً صفحات 

 .در برگه امتحان عنوان درس ، تعداد سئواالت ،ساعت شروع و خاتمه)  مدت زمان آزمون( و نام مدرس قید گردد 

  سئواالت امتحان را  ریتکث جهت الزم یهماهنگروز اداری قبل از برگزاری آزمون  1مسئول درس موظف است حداقل

یر و آماده تکث و پیتاالزم بذکر است که گروههای بالینی در صورت نیاز می توانند با هماهنگی قبلی برای  .انجام دهد

صبح آماده  8ـ 11هر روزه از ساعت  زینکردن برگه سئواالت از منشی گروه مربوطه کمك بگیرند. دانشکده پزشکی 

 است الزم منظور نیبد باشد یم معذور آزمون روز رد ریتکث یبرا سواالت رشیتکثیر اوراق امتحانی می باشد و از پذ
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 ریتکث احدو به "مایمستق ای و امتحانات رهیبه دا ریتکث جهت استاد توسط آزمون یقبل از برگزار سه روزحداقل  سواالت

  .شود داده لیتحو

 هر  به هک یصورت در و گردد یم انجام شانیا ندهینما ایو  مربوطه استاد حضور با االمکان یحت ، آزمون سواالت ریتکث

 بصورت و وصمخص پاکت در صرفاً ریپس از تکث دیبا سواالت نگردد، سریم شانیا ندهینما ایو  استاد حضور امکان یلیدل

 . گردد لیتحو امتحانات رهیبه دا  سربسته کامالً

 

 آزموناجرای  -2

  ییاجرا عوامل ابالغ صدور و یزیر برنامهبه منظور  واحد انتخاب از پس ماه كی حداکثر  آموزش ادارهضروری است 

 متحاناتا رهیدا بهآنها را  نیمسال انیم نیمسال و انیپا امتحاناتشرکت کننده در ست دانشجویان یتعداد و ل ها، آزمون

 اعالم نماید.به صورت نامه اداری 

 گاه ه و موارد ابالغ شده از سوی دانشتغییر برنامه امتحانات پایان ترم به جز در موارد اضطراری مورد تایید رییس دانشکد

 و وزارت متبوع امکان پذیر نمی باشد.

 .دایره امتحانات موظف است ابالغ ممتحنین را قبل از آزمون به آنها تحویل نماید 

 مسالین انیپا در امتحان بتیغ صورت در و است یالزام انیدانشجو ی همه یبرا مسالین انیپا آزمون در شرکت ، 

 . شد نخواهد نظر گرفته در وجه چیه به دانشجو یبرا...  و فیتکال ، مسالین انیم آزمون نمرات

 باشدیممنوع م آزمون ی جلسه به یورود کارت داشتن دست در بدون دانشجو حضور. 

 نام ، آزمون مکان و ساعت و روز اطالعات ی دربردارنده که را خود آزمون ی جلسه به ورود کارت ریتصو دیبا دانشجو 

 نیا در. داشته باشد همراه جلسه به ورود هنگام و کند چاپ آموزش ی سامانه از ، است یصندل ی شماره و استاد

 کند. یرسان اطالع یمطلوب نحو به است موظف یآموزش گروه خصوص

 آزمون جلسه در انیدانشجو ورود ریتاخ. باشند حاضر جلسه در آزمون شروع از قبل قهیدق 15 انیدانشجو است یضرور 

 موارد در و شودمی  داده جلسه در حضور مجوز و بوده اغماض قابل موجه لیدال با آزمون شروع از پس قهیدق 11 تا

 .گرددمی  ثبت دانشجو بتیغ جلسه آن یبرا قهیدق ده از شیب

  در جلسه امتحان الزامی است. از اساتید  ی، حضور یکدر دروسی که بصورت گروهی تدریس می گردند 

  مسئول درس مربوطه موظف است تاریخ و محل اجراء آزمون را که بصورت مکتوب توسط آموزش دانشکده اعالم

در رأس ساعت  شانیا ندهینما ایو  مدرسینحضور مدرس/گردیده است با همکاران گروه هماهنگ و یادآوری نماید، 

هیچگونه ات امتحان رهیو دا، اداره آموزش  برگزاری آزمون در جلسه امتحان الزامی است. در صورت عدم حضور مدرسین

، صرفاً جهت نظارت بر برگزاری امتحانات رهیو داهمکاران اداره آموزش  مسئولیتی در برگزاری آزمون نخواهد داشت.

 سئواالت دانشجویان ندارند.قبال آزمون و تهیه صورتجلسه در جلسات امتحان حضور می یابند و مسئولیتی در 

  پزشکی دانشکده امتحانات رهیدا به آزمون جلسه انیاست یك برگ  ازکلید سئواالت را حداکثر در پامسئول درس موظف 

 .گیرد می قرار دانشجویان دید معرض در آموزشتوسط آزمون  سئواالت کلیدپس از آزمون . دهد تحویل
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 ا ت نمایند اوراق حیواحد تصحتحویل را می توانند  یا نهیسواالت چهارگز، پس از جمع آوری سئواالت و پاسخ نامه ها 

 و سواالت ،یحیتشر سواالت مورد در، در غیر اینصورت و یا شود انجام خوان مارک دستگاه توسط اوراق حیتصح

  .شودیم داده لیتحو دیاسات به اوراق حیتصح جهت ها پاسخنامه

  دانشجویان صورت می پذیرد و اداره آموزش برگزاری آزمونهای میان ترم با هماهنگی استاد مربوطه، کارشناس گروه و

ر صورت نیاز جهت مراقبت الزم است حداقل سه روز قبل از د ندارند، مسئولیتی آزمون برگزاری در امتحانات رهیو دا

 .دهند انجام امتحانات رهیدا و آموزش واحد با را الزم یها یهماهنگ آزمون خیتار

  نمرهثبت و اعالم   -1

 یبرگزار خیتار از روز 11ظرف مدت  را انیدانشجو درس یینها یابیارز ینمره گزارش است موظف درس هر مدرس 

 .کند مربوطه اعالم واحد ای دانشکده آموزش ی اداره به ، درس آن مسالین انیپا آزمون

 و نظر دیتجد یتقاضا و)  یکار روز 5 مدت به آزمون یبرگزار زمان از ، دانشجو موقت نمره و ثبت اعالم: 1تبصره 

 . ( است روز 11 مجموعا)  یکار روز 5 مدت به( آن به یدگیرس

 ساعت 48 ظرف مدت دتوان یم ، باشد داشته نظر دیتجد یتقاضا ، درس یابیارز ی نمره به که ییدانشجو : 2تبصره 

 مدرس . کند میتسل مربوط واحد ای دانشکده آموزش ی اداره به را خود یکتب نظر دیتجد یتقاضا ، نمره اعالم خیتار از

 اعتراضات به ان،یدانشجو نظر دیتجد یتقاضا افتیدر خیتار از ساعت 22 ف مدتظر است موظف زین درس هر

 عالما مربوط واحد ای دانشکده آموزش ی اداره به را یقطع ی و نمره برطرف را یاحتمال اشتباهات و یدگیرس انیدانشجو

 .کند

 مصوب یدرس در برنامه که یدروس و عرصه در یآموز کار ، یعمل ،یکارورز ،یکارآموز ، نیتمر دروس نمرات: 1تبصره 

 در ها آن لیتکم مربوط، یآموزش گروه دییات و درسم صیتشخ به که یصورت در شود؛ یم ارائه یپژوهش فیتکل با توأم

 از روز (ده)11 مدت فظر حداکثر دیبا ناتمام ی نمره.  شود یم یتلق ناتمام ، نباشد سریم یلیتحص مسالین كی طول

 یزمان مدت  .شود لیتبد یقطع ی نمره به ، ماده نیا 2 ی تبصره در مذکور یها مهلت تیرعا اب ، امتحانات انیپا خیتار

 .است آن به یدگیرس و نظر دیتجد یتقاضا ، نمره اعالم از اعم روز، 11

  است رییتغ قابل ریغ ، شدن یقطع از پس درس ی نمره . 

 ندهیآ یلیتحص مسالین دو ات داقلح ، درس ی بقهسا وانعن هب را درس هر آزمون یها برگه است موظف مدرس 

 .دینما ینگهدار

 باشد 12 از کمتر دینبا یلیتحص مسالین هر در دانشجو نمرات معدل و است 11 درس هر در یقبول ی نمره حداقل. 

 بوطهمر دروس یبعد یها مسالین در چنانچه ، نکند کسب یقبول ی نمره درس چند ای كی در که ییدانشجو: 4 تبصره

 محاسبه کل و مسالین معدل در و ودش یم فحذ دانشجو ی کارنامه از یقبل ی نمره ، بگذراند 14 ی نمره حداقل با را

 . شد نخواهد

 دو یدارا درس چنانچه  .ردیگ یم صورت مسالین انیپا ینظر یها آزمون آغاز از شیپ یعمل یها آزمون یبرگزار 

 . ستین مجاز ینظر آزمون از قبل یعمل نمره درج ، باشد یعمل و ینظر بخش
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 امنيت آزمون و برخورد با تقلب -4

 .لذا الزمست تمهیدات الزم جهت جلوگیری از هر گونه  تامین امنیت آزمون به عهده ممتحنین دارای ابالغ می باشد

 تقلب توسط ایشان به عمل آید.

  در این خصوص در بخشنامه  ) نماینده اداره آموزش و امتحانات(مسئول جلسهشرح وظایف ممتحنین رابط و مراقب و

 .می باشد پیوستو شده جداگانه ای تهیه 

 هر یك از تخلفات و مصادیق تقلب الزمست بدون بر هم زدن نظم جلسه، صرفا فرم تقلب  در صورت بروز و مشاهدۀ

 تکمیل و همراه با مستندات در پایان آزمون تحویل دایره امتحانات گردد. توسط مسئول جلسه، در آزمون 

 انواع تقلب و  مجازاتهای مربوطه 

  نظم  یا برهم زدنبه دانشجوی شرکت کننده و مواردی است که منجر به انتقال اطالعات کلیه مصادیق تقلب شامل

   :تعدادی از این موارد عبارتند از جلسه آزمون گردد.

 یجعل ییدانشجو کارت داشتن  

 مجاز ریغ کتاب و جزوه ادداشت،ی نوشته، هرگونه از استفاده  

 انیدانشجو ریسا با نوشته هرگونه کردن بدل و  رد 

 نیمراقب با یهماهنگ بدون....  و کش خط قلم، حساب، نیماش رینظ لهیوس هرگونه کردن وبدل رد  

 آزمون یبرگزار محل مکان به لیدل هر به همراه تلفن آوردن ای همراه تلفن از استفاده 

 یگرید به برگه دادن نشان ای و گرید انیدانشجو آزمون ی برگه به  کردن نگاه 

 یصندل ای و لباس پا، دست، یرو بر اطالعات هرگونه نوشتن  

  صحبت کردن با سایر دانشجویان 

 آزمون  ی جلسه نظم زدن هم بر 

 شده نییتع محل در نشستن عدم  

  نیمراقب با مشاجره هرگونه  

 آزمون ی جلسه به رمجازیغ بازگشت و خروج  

 یگرید یبجا آزمون در شرکت ای و جلسه در خود یبجا یگرید شخص فرستادن  

 

 برخورد با تقلب 

 شرح به انضباطی ی کمیته و آموزشی شورای تشخیص به بنا آزمون جلسات در تقلب از ناشی های مجازات از برخی 

 : است زیر

 دانشجو یآموزش ی پرونده در موضوع ثبت و کارنامه در 1/  25 یهیتنب نمره  درج  

 یلیتحص مسالین كی تیمحروم. 
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 دانشگاه از اخراج. 

ر د اختیاری ی وتخصص ،یعموم دروس انیم یتفاوت چیه تقلب، موضوع با برخورد ی نحوه خصوص در: 5 تبصره

 . ندارد وجود تکمیلی و دستیاری،  تحصیالت بالینی ،فیزیوپاتولوژی ه،یپامقطع علوم 

تبصره در شورای آموزشي دانشكده پزشكي بررسي و  5ماده و  13در  6/8/88در تاریخ این آیين نامه 

در دوره های آزمونهای دانشكده کليه  برایمفاد این آیين نامه کليه قرار گرفت. اعضا مورد تصویب 

 الزم االجرا مي باشد. تحصيالت تكميلي و دستياری  ،پزشكي عمومي


