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  دانشگاه عالمه طباطبایی   

  و تغییر نمرات ثبت دستورالعمل 
  مقطع کارشناسی

  
  زمانبندي برنامه معیار ارزشیابی تحصیلی دانشجویان، نمره درس می باشد و اساتید موظف هستند نمرات دانشجویان را بر اساس 

  : نمایندثبت سامانه آموزشی سما  درذیل  
  

 روس نظري  ثبت نمرات د
  

 هفت روز پس از برگزاري آخرین امتحان در نیمسال یک هفته پس از شروع امتحانات  تا :  ثبت موقت نمره 

  هفت روز پس از انقضاي مهلت ثبت موقت نمرهمدت به  ثبت قطعی نمراتو  اعتراضات دانشجویان  دریافت و بررسی 

به صورت نهایی مقرر نمرات را ت نمایند و پس از مدت زمان اساتید محترم بایستی ابتدا نمرات را به صورت موقت ثب 
به ثبت  در صورتی که در زمان مقرر ثبت نهایی توسط استاد انجام نشود، مرکز فناوري و اطالعات دانشگاه . نمایندثبت 

 . نهایی نمرات اقدام خواهد نمود

شده و  برگه هاي امتحانی را به اداره آموزش  ساتید موظف هستند در پایان مهلت ثبت قطعی نمرات، لیست نمره تاییدا 
 .دانشکده تحویل نمایند

  
  ثبت نمرات دروس عملی 

 
ثبت قطعی نمرات دروس تمرین دبیري، و بعد از آن،   91آیین نامه آموزشی ورودي  17ماده  3بر اساس تبصره  

شی مصوب توام با تکلیف پژوهشی کارآموزي، کارورزي، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموز
 ارائه می شود و به تشخیص استاد و تایید مدیر گروه تکمیل آن ها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد حداکثر  تا 

  .چهل و پنج روز پس از پایان تاریخ امتحانات می باشد
تمرین دبیري، کارآموزي، دروس  ،  ثبت قطعی نمرات 91آیین نامه آموزشی ورودي هاي قبل از  23بر اساس ماده  

کارورزي، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب توام با پروژه ارائه می شود و به 
بعد  تا پایان نیمسال  تشخیص استاد و تایید مدیر گروه تکمیل آن ها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد حداکثر 

  .می باشد
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آیین نامه آموزشی  25ماده  1تبصره   و  و بعد از آن 91آیین نامه آموزشی ورودي هاي  17ماده  4تبصره  بر اساس
مقرر گردید  در صورت وجود تقاضا تغییر نمره . ی شدن غیر قابل تغییر می باشند نمرات پس از قطع  ، 91ورودي هاي قبل از 

  :ذیل مورد بررسی قرار گیرد شرایط و ضوابطدرخواست هاي واصله با 
  

تغییر  بنابراي  .جاري باشد قبل و تا قبل از شروع امتحانات نیمسال نیمسال تنها یک تغییر نمرات در هر زمان مربوط به  
 .قابل بررسی نمی باشد سنوات گذشته نمرات 

. قطعی ثبت شده باشند در خواست هاي تغییر نمره فقط در زمانی مورد بررسی قرار می گیرد که نمرات به صورت  
 ).وقتی ثبت نمرات به صورت موقت باشد اعتراضات توسط اساتید بررسی و در سامانه آموزشی سما ثبت می گردد(

  
  مدارك الزم جهت تغییر نمره مراحل و 

  
 دریافت درخواست کتبی دانشجو مبنی بر اعتراض بر نمره اعالم شده .1

از قلم افتادگی تصحیح اشتباه در شمارش بارم، (با قید مورد  نمرهدر اعالم  اشتباهمبنی بر  استاددریافت تاییدیه کتبی  .2
 ... )سوال و

  قابل قبول به علت تاخیر دانشجو در ارائه آن   موارد مشابهنمره کار عملی ، تحقیق  و محاسبه عدم الزم به ذکر است  
 .نمی باشد

 با امضاء و تایید استاد مربوطهاعالم کتبی نمره صحیح  .3

درخواست  و بر اساس مستندات و مدارك شامل نامه استاد، نمره نهایی صحیحدانشکده  در شوراي آموزشیطرح  .4
 دانشجو 

 ه با ارسال صورتجلسه و کلیه مداركدانشکده به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه همراآموزشی اعالم موافقت شوراي  .5
 و مستندات فوق الذکر

 پس از دریافت موافقت شوراي آموزشی دانشکده طرح  موضوع در شوراي آموزشی دانشگاه  .6

 ثبت نمره صحیح در سامانه آموزشی سما پس از کسب موافقت شوراي آموزشی دانشگاه  .7

و پرونده  به دانشکده جهت درج در پرونده تحصیلی دانشجو شوراي آموزشی دانشگاه موافقت یا مخالفت راي ارسال  .8
  استاد مربوطه 

  
  

معاونین محترم و مقررات و ضرورت اهمیت بخشیدن به آیین نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشی از در راستاي رعایت قوانین 
آموزشی دانشکده تقاضاي می شود ضمن نظارت بر هر گونه تغییر در نمرات دانشجویان حتی المقدور از انجام آن خودداري 

  . گردد
به دانشکده تصویب و جهت اجرا  12/7/93انشگاه مورخ این دستورالعمل در چهارصد و هفتادمین جلسه شوراي آموزشی د

  . هاي تابعه ابالغ می گردد


