بسمه تعالی

دانشكده پرستاري و مامائی فاطمه زهرا (س) رامسر

دانشجویان
میهمانی آموزشی
فرآیند انتقالی یا معاونت

فرایند برگزاري امتحانات پایان ترم
ارسال تقویم دانشگاهی سال تحصیلی از طریق
وزارتخانه به آموزش کل

انعکاس تقویم دانشگاهی به دانشکده توسط آموزش کل دانشگاه

ارسال تقویم دانشگاهی به واحد آموزش توسط معاون آموزشی

بررسی زمان امتحانات پایان ترم اعالم شده در تقویم دانشگاهی توسط مسئول آموزش
همراه با کارشناسان آموزش در کمیته امتحانات

تقاضای افزایش زمان
برگزاری امتحانات به همراه
صورت جلسه کمیته
امتحانات توسط معاون

خیر
آیا زمان و برنامه برگزاری امتحانات
مناسب است؟

اموزشی به آموزش کل
بله

تنظیم برنامه امتحانی پایان ترم با در نظر گرفتن دروس مشترک استاد  ،حجم درس و
فرصت مطالعه توسط کارشناسان مسئول هر رشته قبل از شروع ترم تحصیلی

ارائه برنامه امتحانی تنظیم شده قبل از ایام انتخاب واحد به اساتید توسط کارشناسان
مسئول هر رشته

الف

بررسی مجدد توسط کارشناس
آموزش مربوطه و معاون
آموزشی در صورت وجود

خیر

آیا برنامه پیشنهادی آموزشی مورد
قبول اساتید است ؟

پیشنهاد

بله

کنترل نهایی برنامه امتحانی از نظر ساعات و محل برگزاری امتحانات توسط کارشناس
مسئول هر رشته و قرار دادن در سایت دانشکده و تابلوی اعالنات دانشجویان

اعالم برنامه امتحانی هر استاد از طریق درج در ابالغ تدریس وی قبل از شروع هر ترم
تحصیلی توسط معاون آموزشی دانشکده

ارسال ابالغ تدریس توسط واحد دبیر خانه به مدرس مربوطه

آماده کردن صورت جلسه امتحانات  ،لیست نمره و لیست ناظرین امتحانی قبل از شروع
امتحانات توسط کارشناس مسئول هر رشته

نصب مقررات برگزاری امتحانات در تابلو اعالنات آموزش توسط کارشناس مسئول هر رشته

تنظیم برنامه نظارت کارشناسان آموزش برای امتحانات توسط مسئول آموزش

پیگیری سواالت اساتید توسط کارشناس هر رشته بر اساس برنامه امتحانی

ب

هماهنگی با استاد مربوطه
جهت تایپ سواالت

خیر

آیا سواالت امتحانی بصورت تایپ
شده است ؟

چک نهایی سواالت
تایپ شده توسط

بله

مدرس

نکثیر سواالت امتحانی توسط کارشناس رشته ،تحویل آن به مسئول امتحانات و نگه داری
آن در محل مخصوص

چیدن صندلی های شماره دار و قفل درب کالسها و سالنها توسط کادر خدماتی دانشکده با
نظارت مسئول امتحانات بعد از اتمام کالسها

نصب لیست شماره صندلی دانشجویان در تابلو اعالنات آموزش توسط کارشناس مسئول هر
رشته نیم ساعت قبل از شروع جلسه امتحانی

بررسی و کنترل کارتهای دانشجویی در زمان برگزاری امتحانات توسط کارشناس آموزش

ج

اجازه حضور در امتحان
پس از اخذ تعهد از

خیر

آیا دانشجو کارت دانشجویی دارد؟

دانشجو برای بار اول
توسط مسئول آموزش

امضای صورت جلسه امتحان توسط دانشجویان ،قبل از شروع امتحانات توسط مسئول
امتحانات

تایید صورت جلسه امتحان توسط ناظر امتحانات و مسئول آموزش و استاد مربوطه

توزیع سواالت توسط مسئول امتحانات و اعالم وقت جلسه به دانشجویان

جمع اوری پاسخ نامه ها توسط ناظر امتحانی در پایان ساعت مقرر امتحانی

شمارش اوراق به همراه
نسخه اصل صورت جلسه
امتحانی و ریز نمرات

خیر

آیا استاد در جلسه امتحان حضور
دارد؟

توسط مسئول آموزش
جهت ارسال به استاد و
نگهداری
نگه داری ان در محل
مخصوص

د

تحویل و دریافت
رسید اوراق

شمارش اوراق جمع آوری شده با حضور استاد و تحویل به ایشان توسط مسئول امتحانات

امتحانی به استاد
مربوطه توسط
مسئول امتحانات
یاد اوری سررسید زمان ارائه نتیجه ارزشیابی به استاد مربوطه توسط مسئول امتحانات

پیگیری نمرات از
استاد مربوطه توسط

خیر

آیا استاد ظرف دو هفته پس از اخذ
امتحان نمرات را تحویل می دهد؟

کارشناس مسئول
هر رشته
بله

انتقال ریز نمرات به برنامه سما توسط استاد
مربوطه

ذ

