
 ی برگزار شده در دانشکده پزشکی بندرعباسبه آزمونهادانشجویان اعتراض نحوه نامه  آیین 

 بنام خدا

مه خواهد آمد آن در ادا دی که شرحدر موار، در صورت دریافت اعتراضات از ناحیه اساتید و یا دانشجویاندانشکده پزشکی امتحانات کمیته 

  ی خواهد نمود.شکیل و موضوع را بررسبه منظور رسیدگی به اعتراض دانشجویان ت

 ی باشدبه شرح زیر م دانشکده پزشکی در خصوص اعتراض به آزمونها امتحاناتکمیته تشکیل جلسات موارد و  شرح وظایفء، اعضا

 رسیدگی به اعتراض دانشجویان به آزمون یا نتایج آن اعضاء کمیته ارزشیابی در خصوص -1

 اعضای ثابت کمیته ارزشیابی آزمون دانشکده پزشکی به شرح زیر است: -الف 

  ریاست دانشکده 

  معاون آموزش پزشکی عمومی 

 امتحانات دانشکدهدایره  رییس 

 مدیر EDO   دانشکده پزشکی 

 عضای مدعو بر حسب مورد مطرح شده به شرح زیر است:ا -ب

  معاون آموزش علوم پایه 

  معاون آموزش بالینی 

  مدیران گروه های آموزشی 

 یکی از اعضای گروههای آموزشی به تشخیص معاون آموزشی 

 شرح وظایف -2

 :رح زیر استشبه  جویاناعتراض دانشدر خصوص رسیدگی به  ابی آزمون دانشکده پزشکیشرح وظایف و اختیارا ت کمیته ارزشی   

  ستقل مم گیری موزشی دانشکده فعالیت دارد و یک مرجع تصمیآکمیته به عنوان زیر مجموعه ای از شورای

 محسوب نمی شود

 تیجه را ن، بررسی و تنداتری مسکمیته تنها وظیفه دارد موارد ارجاع داده شده را به صورت بی طرفانه و با جمع آو

 .جهت تصمیم گیری به شورای آموزشی دانشکده اعالم کند

  کده رج از دانشرتبط خامدر صورت بروز ابهام در تصمیم گیری در خصوص یک آزمون از یک داور  اختیار داردکمیته

  .یا دانشگاه نظر خواهی نماید

 بیش  یا از سوی ونین وه، مدیرگروه، ریاست دانشکده و معاکمیته در صورت وصول اعتراضات )از طرف استاد مربوط

 انشجویان ودی آن به از دانشجویان( موظف است فرایند ارزشیابی درس مورد اعتراض و نحوه اطالع رسان %50از 

 شده است،نها وارد نابی آشیاین بررسی در مورد دروسی که اعتراضی به فرایند ارزکارکنان آموزشی را بررسی نماید. 

 یست. الزامی ن

  ن اعالم پیش از ای که استاد فرایند ارزشیابی دانشجو باآنچهاز مطابقت در صورت بروز اعتراضات، کمیته وظیفه دارد

 نموده است اطمینان یابد.
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   ی عهده شورا ربوطه برمیا آزمون های مورد اعتراض توسط استاد  سئواالتوظیفه حصول اطمینان از بازنگری شدن

  دانشکده است. آموزشی 

  وظیفه بررسی رندوم آزمون های بخشهای مختلف آموزشی بر عهده مدیر محترم گروه مربوطه بوده و در صورتی که

 مدیر گروه مربوطه نیاز به مشاوره داشته باشد می تواند خواستار تشکیل جلسه کمیته و طرح موارد در جلسه باشند. 

 

 تواتر جلسات  -3

م در دانشکده ی پایان ترزمونهااقل یکبار در صورت وجود موارد اعتراض پس از تاریخ اعالم نتایج آجلسات مذکور در هر ترم حد

 تشکیل خواهد شد. 

  نمرات پایان ترمفلوچارت نحوه  اعتراض دانشجویان به   -4

 

ثبت 

نهایی 

نمره 

 دانشجو  

 ورود دانشجو به سایت سماء  

رویت نمره در سیستم آموز شی سماء 

 توسط دانشجو

آیا دانشجوبه نمره اعالم 

 باشد؟  شده معترض می

 

ثبت  نهایی نمره توسط مدرس 

 مربوطه 

 

  

 

 

 

 خیر
 بله

ثبت اعتراض در برنامه سماء تا سه 

 روز

بررسی اعتراض دانشجو توسط 

 استادبه درس مربوطه    

اعالم نتیجه نهایی و 

 تغییر نمره دانشجو 

آ یا اعتراض دانشجو 

 مورد قبول است؟

 

 خیر بلی

عد م تغییر 

 نمره 
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 موارد تشکیل کمیته امتحانات برای بررسی اعتراض دانشجویان  -5

  ش دانشکده وسط آموزتدر موعد مقرر اعالم شده ل در سیستم ثبت نمرات، علیرغم عدم مشکوقتی که نتایج آزمون ها

 ثبت موقت نشوند

  وقتی که نتایج آزمون قبل از اتمام زمان قانونی اعتراض دانشجویان ثبت نهایی شوند 

  درصد از کل دانشجویان بیشتر باشد 50وقتی که تعداد دانشجویان افتاده از یک درس، از 

 باشد 15ره قبولی دانشجویان در یک آزمون کمتر از نمره وقتی که باالترین نم 

  زشیابییات روند ارجزیرسانی  ، نحوه اطالعآزمونوجود ابهام در ساختار سئوال ، مدت زمان به دانشجویان ، اکثر وقتی که 

 اشندبداشته راض مون اعتپوشش دهی محتوا و نحوه تصحیح سئواالت آز تعداد سواالت،، به دانشجو، بارم بندی سئواالت

 یابی باشند رایند ارزشراحل فوقتی که دانشجویان، کارکنان آموزشی و اساتید مدعی بروز تقلب به هر شکلی در هر یک از م

 و موارد را به صورت مکتوب به مسئولین دانشکده اعالم نموده باشند

 

 

 سید.  به تصویب رانات کمیته امتح توسط اعضای 97 /11/10بند تدوین و در تاریخ  5این آیین نامه در 

 

 

 


