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  �يحه امتحانات موسسات تحصي�ت عالی

 

  :اول ماده ی

امتحان طبق اين �يحه روشی است که به وسيله ی آن درجه ی کسب دانش با مھارت عملی محص�ن در يک دوره ی 
  .ين تحصيلی ارزيابی ميشوديمع

  :ماده ی دوم 

  .امتحانات مختلف طبق اين �يحه در جريان و  ختم سمستر گرفته ميشود

  :ماده ی سوم

  :ت مندرج اين �يحه عبارت اند از مقام ھای منظور کننده ی تقويم امتحانا

 به اساس اع�ن امتحان توسط استاد مضمون،: امتحانات صنفی .1

 ،پوھنځیبه اساس تائيد شورای علمی : امتحانات وسط سمستر .2

 ت تحصي�ت عالیربه اساس فيصله ی شورای علمی موسسه ی تحصيلی عالی و موافقه وزا: امتحانات نھايی .3

  :ماده ی چھارم

  :ريان امتحانات توسط کميته ھای آتی صورت می گيردبررسی از ج  

 پوھنځیاز جانب کميته ی امتحانات به انتخاب شورای علمی  پوھنځیامتحانات وسط سمسترو نھايی به سطح  .1

امتحانات سمستر به سطح موسسه ی تحصيلی از جانب کميته ی مرکزی امتحانات به انتخاب شورای علمی  .2
 موسسه ی تحصيلی

  : ماده ی پنجم 

  :وظايف کميته ھای امتحانات

 بررسی از نظم امتحانات ، .1

 ھمکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات ، .2

ھای  پوھنځیوظيفه دارد تا يک ھفته پيش از آغاز امتحانات نھايی نصاب حاضری  پوھنځیکميته ی امتحانات  .3
تيجه را به منظور تائيد از طرف کميته ی مرکزی مربوطه را م�حظه و محرومان و غايبان را تثبيت نمايد و ن

 امتحانات به معاونيت امور محص�ن ارسال نمايد،

 بررسی، ارزيابی و تطبيق موادی که ازجانب مراجع ذيص�ح به آنھا سپرده می شود، .4

 م�حظه ی مطابقت سوال ھای ھر مضمون با شرايط پيش بينی شده در اين �يحه، .5

 ،رابطه به برگزاری امتحانات ات درارزيابی و رفع شکاي .6

 و موسسه ی تحصي�ت عالی، پوھنځیارائه گزارش به مراجع مربوط و شورا ھای علمی  .7

ش می و در مورد شکايات و کمبوديھا گزارکميته امتحانات موسسه تحصيلی از جريان امتحانات نظارت نموده  .8
 .دھد

  :ماده ی ششم

  :عبارت است ازانواع امتحانات در موسسه ی تحصي�ت عالی   
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 امتحان ھای صنفی و وسط سمستر، .1

 ارزيابی کار ھای خانگی، .2

 ارزيابی نتيجه ی کار ھای �براتواری ، تطبيقات ، سيمينار ھا ،پروژه ھای صنفی و کارھای علمی و عملی، .3

 ارزيابی سيمينارھا و کنفرانس ھای صنفی، .4

 ارزيابی پروژه ھای صنفی و ساير فعاليتھای علمی و عملی، .5

 امتحانات نھايی، .6

 ارزيابی پايان نامه ھا و تيزسھا .7

  :ھفتمماده ی 

  :چگونگی گرفتن امتحانات صنفی حسب آتی است

امتحانات صنفی مندرج اين �يحه عبارت از امتحان يا امتحاناتی است که از آغاز دروس تا شروع امتحانات  .1
 نھايی از محص�ن گرفته می شود،

مضمون گرفته ميشود و مانع جريان عادی دروس ساير مضامين نمی  امتحانات صنفی در ساعات درسی ھر .2
 .گردد

  :ی ھشتم ماده

  :چگونگی گرفتن امتحانات وسط سمستر حسب زير است  

 از ھر مضمون در وسط سمستر يک امتحان به نام وسط سمستر گرفته می شود، .1

اما نمره ی آن از . می شود ھر گاه محص�ن در امتحان وسط سمستر غايب باشد، چانس دوم برای شان داده .2
 فيصد نمره ی اصل امتحان وسط سمستر محاسبه می گردد،) 70(

 مدت امتحان وسط سمستر تابع تعداد مضامين ھمان سمستر است و حد اکثر از پانزده روز تجاوز نمی نمايد، .3

شود وحد اکثر  امتحانات چانس دوم وسط سمستر يک ھفته بعد از ختم امتحان چانس اول وسط سمستر گرفته می .4
 در طی يک ھفته خاتمه می يابد،

 .امتحانات وسط سمستر مانع جريان عادی دروس شده نمی تواند .5

  : ی نھم ماده

  ساير امتحانات 

ھا طبق شرايط خاص خويش می توانند يک يا چندين امتحان ديگر مندرج ماده ی ششم اين �يحه را در جريان  پوھنځی
تصريح می  پوھنځیچگونگی اخذ چنين امتحانات در آغاز سمستر از جانب شورای علمی . سمستر حتمی قرار بدھند

  .گردد

  : ی دھم ماده

  :طرز برگزاری امتحانات نھايی قرار ذيل است

امتحان نھايی عبار از امتحانی است که در ختم ھر سمستر طبق تقويم آن از محص�ن ھمان دوره گرفته می  .1
 شود،

 مدت امتحان نھايی حد اکثر در يک سمستر سه ھفته می باشد، .2

 .دروس تا شروع امتحان نھايی در ھر سمستر به طور عادی و بدون وقفه ادامه می يابد .3
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  :ماده ی يازدھم

  :متحان نھايی قرار ذيل استطرز گرفتن ا

امتحان می تواند نظر به ايجابات مضمون ، تحريری و تقريری ، ويا ھر دو باشد که از طرف شورای علمی  .1
 تعيين می گردد، پوھنځی

برای يک مضمون معين امتحان تقريری را تصويب نمايد، اين امتحان  پوھنځیدر صورتيکه شورای علمی  .2
 تعيين می گردد به شمول استاد مضمون اخذ می شود، پوھنځیشورای علمی  توسط ھيات ممتحن که از جانب

صحيح وغلط، چند جوابه، پر نمودن  (در امتحان تحريری طبق ايجابات مضمون از انواع مختلف سوالھا  .3
 .کار گرفته می شود) خاليگاه، تعريف ، تشريح و يا محاسبه 

  :ماده ی دوازدھم

  :عبارتند از ) نس اولچا(شرايط شمول در امتحان نھايی 

 فيصد ساعات درسی مضامين را حاضر باشند،) 75(محص�نی در امتحان نھايی شامل شده ميتوانند که حد اقل  .1

ھر گاه محصل در اثر وقوع کدام حادثه ی نا گوار يا غير مترقبه متحمل آسيب ھای شديد جسمی گردد که باعث  .2
به  پوھنځیاين ماده را تکميل کند و اين حالت برای )  1(د غيابت مسلسل شده ونتواند نصاب حاضری مندرج بن

اساس اسناد وشواھد عينی معلوم باشد و مورد تائيد آن قرار گيرد ، در اين صورت مدت چنين غيابت به اساس 
 .به تاجيل يکساله ی محصل محاسبه می شود پوھنځیتصويب شورای علمی 

اين ماده را تکميل نمايد ) 1(تواند نصاب حاضری مندرج بند در صورتيکه محصل اناث متاھل بنابر وضع حمل ن .3
مستند و مشھود باشد و مورد تائيد آن قرار گيرد، در اين صورت  پوھنځیو بارداری و وضع حمل نامبرده برای 

 به تاجيل يک ساله ی موصوفه محاسبه می شود، پوھنځیچنين مدت  غيابت به اساس تصويب شورای علمی 

 اين ماده مستقيد می گردند، مستحق تاجيل بعدی نمی باشند،) 3(و ) 2(اجيل مندرج بندمحص�نيکه از ت .4

 .تکميل شرايطی که موسسه ی تحصيلی مطابق به طرز العمل داخلی خود وضع می نمايد  .5

  :ی سيزدھم ماده

  :امتحان نھايی دارای خصوصيات ذيل است

 وقت معين برای مضمون ، .1

 ،)ممتحن و مميز( ھيات امتحان  .2

 تثبيت انواع سوالھا، .3

 تعيين می شود، پوھنځیاين ماده به وسيله شورای علمی  3 و 2، 1فقره ھای  .4

 سپرده می شود، پوھنځیامتحان تقريری در حضور ھيات امتحان گرفته می شود و نتيجه ی آن به اداره  .5

به اداره سپرده می  نتيجه امتحان نھايی ھر مضمون حد اکثر در طی سه روز پس از سپری شدن امتحان تکميل و .6
 شود،

 ده گی ، خراش و تراش درج می گردد،رنمرات در شقه ی امتحانات بدون قلم خو .7

مربوط در جدول  پوھنځینمرات پس از درج شقه ی امتحانات ، توسط کميته ی امتحانات و مديريت تدريسی  .8
 توحيد نمرات درج می گردد،

، صفحه بندی و امضـآ گرديده و توسط  پوھنځیتحانات ھر صفحه ی جدول توحيد نمرات توسط اعضای کميته ام .9
 م�حظه شد می گردد، پوھنځیرياست 

 درج نمرات در شقه و جدول توحيد به وسيله ی پنسل اعتبار ندارد، .10

 از طرف آن اداره اع�ن می گردد، پوھنځینتيجه امتحان نھايی ھر مضمون پس از مواصلت به اداره  .11
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  :ماده ی چھاردھم

  :ن ھر مضمون قرار ذيل توضيح می گرددنمره ی امتحا

 نمره ی مجموعی امتحان در ھر مضمون از صفر تا صد می باشد، .1

 حد اقل نمره ی کاميابی برای ھر مضمون پنجاه است، .2

اين ماده عبارت از مجموع نمراتی می باشد که در ماده ی ششم اين �يحه پيش بينی شده ) 2(و ) 1(نمرات بند  .3
 .است

در صد مجموع نمرات ھمان مضمون بوده ) 70(و يا با�تر از ) 60(نھايی يک مضمون کمتر از نمرات امتحان  .4

 .فيصد نمرات به ساير امتحانات مندرج اين �يحه اختصاص می يابد 40تا  30نمی تواند، 

  :ماده ی پانزدھم

ق شمول را در ھمان امتحان آن عده از محص�نی که در امتحان به وقت معين قبل از توزيع سوال ھا حاضر نگردند، ح
  ندارند و غير حاضر حساب می شوند، 

  .گرفتن حاضری در ھر امتحان حتمی است

  :ماده ی شانزدھم

  :چگونگی شمول در امتحان مشروطی و شيوه ی اخذ آن حسب زير توضيح می گردد

  )چانس دوم(امتحان مشروطی اول ) الف

) 50(ر کمتر از سه مضمون امتحان نھايی پايين تر از محص�نی در امتحان مشروطی اول شامل ميشوند که د .1

 نمره گرفته باشند،

ق شمول را در امتحان نھايی حاصل نموده اند، اما بنابر معاذيری در يک يا چند و يا تمام آن شمار محص�نيکه ح .2
 امتحانات مضامين غير حاضر باشند ،

 شمول را در امتحان مشروطی دارند،اين ماده صرف برای يکبار حق ) 2(و ) 1(محص�ن شامل فقره  .3

 .روز تجاوز نمی کند) 15(امتحان مشروطی اول در دو ھفته ی اخير رخصتی ھا گرفته می شود و از  .4

  ):چانس سوم(امتحان مشروطی دوم ) ب

می شوند که صرف در يک مضمون امتحان مشروطی اول ) چانس سوم(محص�نی شامل امتحان مشروطی دوم  .1
 و يا در يک مضمون غايب باشند، گرفته باشند نمره) 50(کمتر از 

ابر معاذيری به امتحان بنآن عده محص�نی که حق شمول را در امتحان مشروطی اول حاصل نموده اند اما  .2
بت آنھا موجب انفکاک يامذکور حاضر شده نتوانسته اند، به شرطی شامل امتحان مشروطی دوم ميگردند که غ

 دايمی شان شود،

 مشروطی دوم در ده روز اول آغاز سمستر تکميل می گردد،امتحان  .3

محص�نيکه حق شمول را در امتحان مشروطی دوم حاصل نموده اند  دروس سمستر جاری را الی اب�غ نتيجه  .4
 .ی امتحان طور عادی ادامه می دھند

  :ماده ی ھفدھم

  :محص�ن تحت شرايط ذيل ناکام سمستر محسوب می گردند

 فيصد حاضری از شمول در امتحان نھايی محروم گردند،) 75(ميل نکردن نصاب ھرگاه به اساس تک .1
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 گرفته باشند،) 50(ھرگاه در امتحان نھايی در بيشتر از دو مضمون نمره کمتر از  .2

 گرفته باشند،)  50(ھرگاه در امتحان مشروطی اول در بيشتر از يک مضمون کمتر از  .3

 حاصل نمايند،) 50(کمتر از ھرگاه در يک مضمون در امتحان مشروطی دوم  .4

 غايب امتحان مشروطی اول به شرط آنکه اين غيابت موجب انفکاک دايمی او نگردد، .5

 در صورتيکه بدون داشتن تاجيل ، غايب سمستر درسی باشد، .6

 غايب ھمه امتحانات .7

  :م ماده ی ھژدھ

  .محص�ن ناکام يک سمستر الی آغاز دو باره ی ھمان سمستر تعطيل می گردند

  :ی نزدھم ماده

  .گرفتن امتحان نھايی و مشروطی ھای آن خارج از تقويم موسسه ی تحصي�ت عالی يعنی در ساير اوقات مجاز نيست

  :ماده ی بيستم

 سپرده می شود، پوھنځیپارچه ھای امتحان نھايی و مشروطی ھمراه با کليد آنھا به اداره ی  .1

 .سمستر ديگر نگھداری می شوندپارچه ھای امتحانات نھايی و مشروطی حد اقل برای يک  .2

  :ماده ی بيست و يکم

  : برخورد در موارد نقل، تقلب و اخ�ل نظم و دسپلين در امتحانات

ارتکاب به نقل ، تشبث شفاھی يا تحريری به نقل، تبديل پارچه در امتحان، انتقال کتب و استفاده از کتب، اوراق  .1
م امتحان در ھمان مضمون مستوجب نمره ی صفر می و يادداشت ھای غير مجاز و ساير تشبثات مغاير نظ

  . گردد

اين ماده می گردند، ع�وه بر  1محص�نيکه در يک دوره امتحان طور مکرر مرتکب اعمال مندرجه ی فقره  .2

  اين ماده در مورد آنھا تطبيق می شود، مستوجب جزای تأديبی نيز می باشند،  1اينکه حکم فقره 

نباشد، برای تعيين جزای دسپلينی   پوھنځیظم و امتحان گرديده، منسوب ھمان ن ھرگاه شخصيکه باعث اخ�ل .3
  . لين موسسه تحصيلی اقدامات مقتضی صورت ميگيردوبرای اين شخص از جانب مسو

ر تشبثات غير مجاز و در مورد ارتکاب به نقل، تشبث به نقل و استفاده از کتب و اوراق، ياداشت ھا و ساي .4
  . سپلين در امتحان نھايی و مشروطی ، قضاوت استاد و ھيأت امتحان قاطع استنظم و د ھمچنان اخ�ل

ھرگاه در امتحان يکی از مضامين ، در عوض يک محصل، شخص ديگری امتحان را سپری کند، محصل و  .5
اما در صورتيکه شخص . ھر دو ناکام مطلق شمرده می شوند) در صورتيکه محصل باشد( شخص متشبث 

  . ھمين ماده با نامبرده رفتار می گردد 3، مطابق بند متشبث محصل نباشد

  : ماده بيست و دوم

  : وقت و چگونگی تجديد نظر بر نتيجه ای امتحانات نھايی و مشروطی

تعيين ميگردد و حد اکثر سه روز پس از زمان اع�ن نتيجه ی  پوھنځیوقت تجديد نظر توسط شورای علمی  .1
  . عمومی را در بر ميگيرد

ھر گاه محصل ادعای تجديد نظر بر نتيجه ی امتحان تحريريش را داشته باشد، بايد درخواست عدم قناعت خويش  .2
غرض اجراات بعدی  پوھنځیرا کتباً و بدون معطلی پس از اع�ن نتيجه امتحان نھايی تا مدت سه روز به اداره 

  . بسپارد
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ن و محصل ادعا کننده صورت ميگيرد و فيصله تجديد نظر توسط کميته ای امتحانات با حضور استاد مضمو .3
 .کميته قطعی و نھايی است

در صورتيکه محصل به نتيجه بيشتر از يک مضمون  قناعت نداشته باشد، اول يک مضمون به انتخاب محصل  .4
تجديد نظر می گردد، در صورت گرفتن نمره ای بيشتر، مضمون بعدی آن مورد تجديد نظر قرار می گيرد، در 

  . تجديد نظر بعدی جواز نداردغير آن 

  : ماده بيست و سوم

  : انفکاک موقت و انفکاک دايمی 

محص�نی به انفکاک موقت مواجه می شوند که در يک سمستر مطابق ماده ی ھجدم ناکام محسوب شوند و يا  .1
  جديدالشمو�نيکه در وقت معين ثبت نام نکرده باشند، 

محص�نی به انفکاک دايمی مواجه می شوند که حکم ماده بيست و پنجم اين �يحه با�ی آنھا قابل تطبيق باشد و  .2
  يا به خواھش خود، خود را منفک نمايند، 

  . انفکاک موقت و دايمی توسط مديريت محص�ن موسسه تحصيلی به مراجع ذيربط اط�ع داده می شود .3

  : ماده ی بيست و چھارم

ھا باشد، در صورتيکه  پوھنځیھا نمی تواند بيشتر از دو سال از دوره معينه در ھمان  پوھنځیدوره تحصيل در حد اکثر 
سه سال بيشتر از  پوھنځیبيشتر از چھار سال باشد، حد اعظم دوره ی تحصيلی در آن  پوھنځیدوره ی تحصيل در يک 

  . بوده نمی تواند پوھنځیمدت معينه تحصيل در ھمان 

  : يست و پنجمماده ی ب

را در مدتی که در ماده ی  پوھنځیمحص�نيکه يک صنف را در طی دو سال موفقا نه به پايان نرسانند و يا امکان ختم 
  . به طور دايمی منفک می گردند پوھنځیاين �يحه پيش بينی شده، نداشته باشند، از  24

  : ماده ی بيست و ششم

  : تأجيل

صيل ، صرف برای يک بار می توانند تأجيل اکادميک يک ساله بگيرند، محص�ن بر حال در طول دوره ی تح .1
  اين تأجيل در ناکامی و مدت تحصيل محاسبه نمی گردد، 

  اجرای تأجيل برای محص�نيکه ناشی از غيابت مواجه به محرومی اند، جواز ندارد،  .2

  . تأجيل نمی باشندمحص�نيکه در يک سمستر، شموليت مجدد نموده اند، در عين سمستر مستحق اخذ  .3

  : ماده ی بيست و ھفتم 

روز بعد از آغاز رسمی سمستر، بايد  15محص�نيکه طور موقت منفک شده اند و يا تأجيل اکادميک گرفته باشند، الی 
  . غرض شموليت مراجعه نمايند

  :ماده ی بيست و ھشتم

نافذ است و با   22/3/1387مورخ  952ماده و حکم شماره  28اين �يحه پس از منظوری وزير تحصي�ت عالی طی 
  . انفاذ آن، �يحه ی قبلی امتحانات و ساير اسناد مغاير اين �يحه ملغی شناخته ميشود

 


