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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

   موزشآ تامدخاداره 
  
  

  نظارت بر برگزاري امتحانات پایان ترمنحوه 
 .دقیقه قبل از شروع امتحانات در محل برگزاري امتحان حضور می یابد 10کارشناس آموزش مسئول امتحانات،  -1

  صورتجلسه تنیرپ تفایرد، نسبت به تاناحتما ینامز هزاب عورش قبل ازکارشناس آموزش مسئول امتحانات،  -2
 .اقدام می نماید یشزومآ ياه هتشر ناسانشراک زا تاامتحان

نفر دانشجو،  20- 25کارشناس آموزش مسئول امتحانات، نسبت به استقرار مراقبین جلسه امتحان به ازاي هر  -3
 .اقدام می کند

با استاد رابط کارشناس آموزش مسئول امتحانات، درصورت عدم حضور استاد درس و یا استاد راهنماي دوره،  -4
 .هماهنگی الزم را می نمایدامتحانات معرفی شده از سوي گروه هاي آموزشی 

 .تستی، دانشجویان را راهنمایی می کند نسبت به توزیع و تکمیل پاسخ نامه هاي سواالت ،ناحتما نیبقارم -5

 .کارت دانشجویی حاضرین در جلسه امتحان را کنترل می کند ،ناحتما نیبقارم - 6

از ورود دانشجویان محروم یا دانشجویانی که نام آنها در لیست نباشد، ممانعت کرده و براي  ،ناحتما نیبقارم - 7
 .خروج آنها از سالن امتحانات اقدام می نماید

 .می نمایداقدام ممهور کردن برگه هاي امتحانی به مهر اداره آموزش براي کارشناس آموزش مسئول امتحانات،  -8

نسبت به ایجاد فضایی آرام و مناسب در هنگام برگزاري امتحان اقدام می کارشناس آموزش مسئول امتحانات،  -9
  .نماید

 .تا پایان جلسه امتحان بر حسن اجراي آن نظارت می نماید ،ناحتما نیبقارم -10

نموده و نسبت به تکمیل مراتب را گزارش  ز سوي دانشجو،ا درصورت مشاهده هر نوع تخلفی ،ناحتما نیبقارم -11
 .صورتجلسه تخلفات اقدام نماید

می دهند که جلسه امتحان  وارد شده، درصورتی اجازه ورود به که با تأخیر  دانشجویی را ،ناحتما نیبقارم -12
 .دانشجویان دیگر از جلسه خارج نشده باشند

با ذکر زمان (، مسئولین و مراقبین حاضر در جلسه  صورتجلسه تنظیم شده را به امضاء اساتید ،ناحتما نیبقارم -13
 .می رساند) ورود و خروج آنها

 .در پایان جلسه اوراق امتحانی را جمع آوري کرده و شمارش می نماید ،ناحتما نیبقارم -14
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داده و سپس به استاد درس تحویل می تعداد اوراق امتحانی را با صورتجلسه امتحان تطبیق   ،ناحتما نیبقارم -15
 .دهد

 هارمهچنانچه استاد درس در پایان جلسه امتحان حضور نداشته باشد، اوراق امتحانی را به  ،ناحتما نیبقارم -16
 .مسئول امتحانات تحویل می دهدآموزش کارشناس  هب ،هدش ءاضما امس تسیل

  

  


