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 ثدٌَسد وَثش داًطگبُ اهتحبًبت ثشگضاسي ًبهِ آئيي

 

 

 امتحانات برگساري-1ماده 

 .است تغييش غيشلبثل آًْب تبسيخ ٍ ضذ خَاّذ اًدبم ضذُ اػالم ثشًبهِ عجك ًيوسبل، پبيبى اهتحبًبت  1-1

: تَسظ ٍلي ًجَدُ تؼغيل تمَين دس وِ سٍصّبيي يب سٍص اػالم ،وَثش داًطگبُ آهَصضي تمَين ولي تغييش هبًٌذ هَالؼي دس  1 تبصره

 غَست دس ٍ ثشسسي آهَصضي ضَساي تػَيت ٍ ًظش ثب اهتحبًبت ثشًبهِ گشدد، اػالم سسوي تؼغيل وطَس سشاسش دس ريػالح هشاخغ

 .وشد خَاّذ تغييش لضٍم

ضوي اخز پشيٌت اًتخبة ٍاحذ، اص حزف ضذى ثشخي دسٍس تَسظ آهَصش يب  اهتحبًبتآغبص دٍ ّفتِ لجل اص  داًطدَيبى  2-1 

ٍخَد حزفيبت يبد ضذُ دس خلَي ّش يه اص دسٍس، ثذيي  ).( اعويٌبى حبغل وٌٌذ16/3خلسِ )حزف 3حزف غيجت ثيص اص 

-س وبى لن يىي تلمي هيهؼٌي است وِ داًطدَ حك ضشوت دس اهتحبى آى دسٍس سا ًذاسد ٍ دس غَست هطبسوت، اهتحبى آى دس

  (.ضَد

دٍ ّفتِ لجل اص آصهَى وبست اهتحبًي سا اص عشيك  .است الضاهي اهتحبى خلسبت دس داًطدَيي وبست اغل داضتي ّوشاُ  3-1

ٍ دس غَست هطبّذُ هغبيشت ًبم دسس يب هغبيشت ًبم استبد، هَضَع سا سشيؼبً ثِ هسئَل آهَصضي  دسيبفت وشدُداًطگبُ  سبهبًِ

 .هشثَط اعالع دادُ تب دس اٍليي فشغت تػحيح گشدد

 ثِ داًطدَ ٍسٍد اص اهتحبى ضشٍع اص ثؼذ ثبضٌذ، حبضش خلسِ دس اهتحبى ضشٍع اص لجل دليمِ 15 داًطدَيبى است ضشٍسي  4-1

 .آيذهي ثؼول خلَگيشي ، خلسِ سبلي

ش ِ تؼييي ضذُ ثشاي دٍ اهتحبًي حبضهحل خذاگبًدس داًطدَيبًي وِ دٍ اهتحبى دس يه سٍص، سبػت ٍ تبسيخ ّوضهبى داسًذ  5-1

  ضًَذ.هي

 مصادیق تقلب -2ماده 

  ضذ خَاّذ ثشخَسد ضذت ثِ اهتحبًبت دس تملت هَضَع ثب

 :است صيش ضشح ثِ تملت هػبديك اص ثشخي  1-2
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  .خؼلي داًطدَيي وبست داضتي 1-2-1

 

  .هدبص غيش وتبة ٍ خضٍُ يبدداضت، ًَضتِ، ّشگًَِ اص استفبدُ 1-2-2

  .داًطدَيبى سبيش ثب ًَضتِ ّشگًَِ وشدى ثذل ٍ سد 1-2-3

 .هشالجيي ثب ّوبٌّگي ثذٍى .…ٍ وص خظ للن، حسبة، هبضيي ًظيش ٍسيلِ ّشگًَِ وشدى ثذل ٍ سد 1-2-4

 .است هوٌَع اهتحبى ثشگضاسي هحل هىبى ثِ ّوشاُ تلفي آٍسدى دليل ّش ثِ ّوشاُ، تلفي اص استفبدُ 1-2-5

  .ديگشي ثِ ٍسلِ دادى ًطبى يب ٍ ديگش داًطدَيبى اهتحبًي ٍسلِ سٍي اص وشدى ًگبُ  1-2-6

 . غٌذلي يب ٍ لجبس پب، دست، سٍي ثش اعالػبت ّشگًَِ ًَضتي 1-2-7 

 .هشالجيي ثب هطبخشُ ّشگًَِ ٍ ضذُ تؼييي هحل دس ًطستي ػذم اهتحبى، خلسِ ًظن صدى ّن ثش 1-2-8

 .اهتحبى خلسِ ثِ غيشهدبص ثبصگطت ٍ خشٍج 1-2-9

 فشستبدى ضخع ديگشي ثِ خبي خَد دس خلسِ اهتحبى ٍ يب حبضش ضذى دس خلسِ اهتحبى ثِ خبي ديگشي.  1-2-11

 هي صيش ضشح ثِ اًضجبعي وويتِ ٍ آهَصضي ضَساي تطخيع ثِ ثٌب اهتحبى خلسبت دس تملت اص ًبضي هدبصاتْبي اص ثشخي  2-2

 :ثبضذ

 .داًطدَ آهَصضي پشًٍذُ دس هَضَع ثجت ٍ وبسًبهِ دس 25/0 تٌجيْي ًوشُ دسج  (2-2-1) 

  .تحػيلي ًيوسبل يه هحشٍهيت  (2-2-2) 

 . داًطگبُ اص اخشاج (2-2-3) 

:  .ًذاسد ٍخَد تخػػي ٍ اغلي پبيِ، ػوَهي، دسٍس هيبى تفبٍتي ّيچ تملت، هَضَع ثب ثشخَسد ًحَُ خػَظ دس 2تبصره

 امتحانات در غيبت -3ماده

 اهتحبى ًوشات ،تشمپبيبى اهتحبى دس غيجت دسغَست ٍ است الضاهي داًطدَيبى ّوِ ثشاي تشمپبيبى اهتحبًبت دس حضَس  1-3

 .گشديذ ًخَاّذ هٌظَس ٍخِ ّيچ ثِ داًطدَ ثشاي ... ٍ تىبليف تشم،هيبى

: .ضذ خَاّذ گشفتِ ًظش دس هَخِغيش غيجت ثؼٌَاى تشمپبيبى اهتحبًبت عَل دس هسبفشت 3تبصره
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 .آهذًخَاّذ ػول ثِ هدذد اهتحبى ٍي اص ػٌَاى ّيچ ثِ ًوبيذ غيجت اهتحبى دس داًطدَيي غَستيىِ دس  2-3

 .ضَد هي ثجت اهتحبى آى دس غفش ًوشُ اهتحبى خلسِ دس هَخِ غيش غيجت ثشاي  3-3

: دس داًطدَ ضشوت ػذم دسغَست ضَد، اسائِ دسس وذ ثبيه ٍ ثبضذ ػولي ٍ ًظشي ثخص دٍ داساي دسس چٌبًچِ 4تبصره

 .ضَدهي ثجت دسس آى ثشاي غفش ًوشُ ٍ گشددًوي هٌظَس داًطدَ ثشاي ًيض ػولي ثخص ًوشُ ًظشي، ثخص تشمپبيبى اهتحبى

: ًوشُ ثب ٍ ًوبيذ اخز سا دسس آى هدذداً داًطدَ غَستيىِ دس تشمپبيبى اهتحبى دس داًطدَ غيجت اص ًبضي غفش ًوشُ  5تبصره

 .گشددويً هحبسجِ ول دس هؼذل ٍ هحبسجِ ًيوسبل هؼذل دس غفش ًوشُ ٍ گشددهي حزف يب ٍ اثشثي ثگزساًذ ًيض لجَلي

 اص ووتش ًيوسبل آى ٍاحذّبي سمف است، ضذُ دادُ تطخيع هَخِ آى اهتحبى دس غيجت وِ دسسي حزف ثب غَستيىِ دس 4-3

 يب ضذى هطشٍط دس اهب ضَد،هي هحسَة داًطدَ تحػيلي سٌَات دس وبهل ًيوسبل يه ثؼٌَاى هزوَس ًيوسبل ضَد، ٍاحذ 12

 .است تبثيشثي داًطدَ ضذى هوتبص

 اهتحبى اص پس دسس آى پضضىي غيش ٍ پضضىي حزف ثشسسي اهىبى ثبضذ حبضش اهتحبى خلسِ دس داًطدَ غَستيىِ دس  3-5

 .ًذاسد ٍخَد

  غَست دس .است تشمپبيبى اهتحبًبت ضشٍع اص لجل ّفتِ دٍ حذاوثش داًطدَ تَسظ تشم حزف دسخَاست ثجت هْلت: 6تبصره

 اهتحبى اٍليي ضشٍع اص پس تشم حزف يب ٍ دسس ته حزف .گشددهي ثجت ٍ تبييذ تشم حزف ريشثظ آهَصضي هسئَالى هَافمت

 ثشاي اهتحبى دس غيجت ٍ است اهتحبًبت دس ضشوت ٍ تشم اداهِ ثشاي آهبدگي هالن تشم ًٌوَدى حزف .ثبضذًوي پزيش اهىبى

 .ضَدهي دس ًظش گشفتِ هَخِ غيش غيجت افشاد، ايٌگًَِ

 اص لجل همتضي ًحَِ ث سا هشاتت ثبيست هي ًجبضذ دسس اهتحبى دس ضشوت ثِ لبدس ثيوبسي دليل ثِ داًطدَيي چٌبًچِ 3-6

 آى اهتحبى ثشگضاسي اص پس سٍص 3 حذاوثش سا پضضىي هذاسن ٍ گَاّي ٍ ثشسبًذ هشثَعِ گشٍُ هذيش اعالع ثِ دسس آى اهتحبى

 پضضىي حزف خْت سشگيدِ ٍ سشدسد،  استفشاؽ ٍ اسْبل سشهبخَسدگي، لجيل اص هَاسدي .ًوبيذ اسائِ آهَصش ٍاحذ ثِ دسس

 اص پس دسس، آى پضضىي حزف ثشسسي اهىبى ثبضذ، حبضش دسسي اهتحبى خلسِ دس داًطدَ غَستيىِ . دس ضَدًوي پزيشفتِ

 .ًذاسد ٍخَد اهتحبى

  :ضَد هي صيش هَاسد ضبهل داًطگبُ ثِ اسائِ ثشاي الصم پضضىي هذاسن :7تبصره
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 پضضه گَاّي* 

 داسٍخبًِ ضذُ تبييذ داسٍيي ًسخِ* 

 آصهبيص خَاة يب سًََگشافي خَاة يب ساديَلَطي ػىس* 

 همتضي ًحَ ثِ سا هشاتت ثستشي، تبسيخ ّوبى دس ثبيستهي ثبضذ، ثستشي ثيوبسستبى دس اهتحبى تبسيخ دس داًطدَ غَستيىِ دس *

 تسَيِ سسيذ ٍ ضذى ثستشي گَاّي ثستشي، ثشي ضبهل ثيوبسستبى هذاسن توبهي تشخيع اص پس ٍ ثشسبًذ گشٍُ هذيش اعالع ثِ

 .ًوبيذ اسائِ آهَصش ٍاحذ  ثِ تشخيع اص پس سٍص 3 حذاوثش ثشسسي خْت سا ثيوبسستبى ثب هبلي حسبة

 ثِ دسس آى اهتحبى سٍص ٍ سبػت دس ثالفبغلِ است الصم ضَد، حبد ثيوبسي دچبس اهتحبى خلسِ دس داًطدَ غَستيىِ دس 3-7

 هؼتوذ پضضه ػْذُ ثش اهتحبى خلسِ دس حضَس اداهِ ثِ داًطدَ ًجَدى لبدس تطخيع .ًوبيذ هشاخؼِ داًطگبُ هؼتوذ پضضه

 .است داًطگبُ

 امتحانات كننده برگسار خدماتي و اجرائي كادر -4ماده 

 سا اهتحبًبت ثشگضاسي ٍ ّوبٌّگي هسئَليت تىويلي تحػيالت ٍ آهَصضي هؼبٍى ًظش صيشگاه :دانش آموزشي امور مدیر  1-4 

 .داسد ػْذُِث

 عجك سا اهتحبًي خلسبت ّوبٌّگي هسئَليت آهَصضي، اهَس هذيش ًظش صيش وِ ّستٌذ افشادي ،آموزشي امور كارشناسان  2-4

 .داسًذ ػْذُِث  آًبى ثِ اثالغي ثشًبهِ

 :اص ػجبستٌذ آهَصضي اهَس وبسضٌبسبى ٍظبيف اػن 3-4

 دس آًبى حضَس اص اعويٌبى حػَل خْت دسٍس هذسسيي ببًبت ثاهتح ثشگضاسي اص لجل اداسي سٍص يه لجلي ّوبٌّگي  3-4-1

 .اهتحبى خلسِ

 حضَس ػذم غَست دس آًْب ثَدى هحشهبًِ حفظ دس وَضص ٍ اهتحبًي سئَاالت تىثيش ٍ ًوَدى آهبدُ خْت ّوبٌّگي  3-4-2

 ٍ اهتحبًبت دايشُ تَسظ آًْب، ثَدى هحشهبًِ حفظ دسًْبيت اهتحبًي سئَاالت تىثيش ٍ پبسخٌبهِ ّبيدفتشچِ سبصي هبدُ) آهذسس

 .ددگشهي اًدبم آهَصضي اهَس هذيش ًظش صيش هستميوبً
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 حضَس اهىبى دليل ّش ثِ غَستيىِ دس ٍ گشددهي اًدبم هشثَعِ استبد حضَس ثب االهىبىحتي اهتحبًي، سئَاالت تىثيش  3-4-3

 دس ثبيگبًي اهتحبًبت ًگْذاسي ضَد. سشثستِ وبهالً ثػَست ٍ هخػَظ پبوت دس غشفبً ثبيذ سئَاالت ًگشدد، هيسش استبد

 .خلسِ ّش ًيبص هَسد تؼذاد ثِ پبسخٌبهِ ّبي دفتشچِآهبدُ سبصي  3-4-4

 .خلسِ دس حبضشيي اهضبء اخز ٍ داًطدَيبى ضٌبسبئي هذاسن تغجيك  3-4-5

 .ًي باهتح خلسِ هشالجيي ثيي ّوبٌّگي 3-4-6

 ٍ اهتحبى ثشگضاسي ضشح خالغِ ٍ هشالجيي هذسسيي، داًطدَيبى، اهضبء اخز ٍ اهتحبى ثشگضاسي غَستدلسِ تٌظين  3-4-7

 .اهتحبى غَستدلسِ دس اّويت حبئض ًىبت

 . اهتحبى غَستدلسِ دس آًْب اسبهي دسج ٍ آًبى غيجت هَضَع اص اعويٌبى ٍ غبيت داًطدَيبى اسبهي دليك ثشسسي  3-4-8

 . اهتحبى ثشگضاسي صهبى دس غيبة ٍ حضَس ليستْبي احتوبلي هطىالت سفغ 3-4-9

 ّوچٌيي ٍ هشثَعِ هذسسيي يب هذسس ٍ اهتحبى ًبم ضبهل سسبًياعالع پالوبسدّبي ًػت خػَظ دس ّوبٌّگي  3-4-11

 .اهتحبى ضشٍع اص لجل دليمِ 15 حذالل، اهتحبًبت سبلي ٍسٍدي اص لسوت دٍ دس ّب، غٌذلي ضوبسُ ليست

 .ثبضٌذ هي ّوضهبى اهتحبى داساي لجلي هدَص ثب وِ داًطدَيبًي اص اهتحبى دٍ اخز خػَظ دس ّوبٌّگي 3-4-11

 دس اهتحبى صهبى اتوبم ثؼذاص ثالفبغلِ ثبيگبًي اٍساق يب ٍ آًبى اص اهضبء ٍاخز هذسسيي ثِ ّبپبسخٌبهِ تحَيل ٍ ضوبسش 3-4-12

 .هذسس حضَس ػذم غَست

 امتحان انمراقب -5ماده

 ثيي اص تىويلي تحػيالت ٍ آهَصضي هؼبٍى تبئيذ ٍ آهَصضي ساهَ هذيش پيطٌْبد ثب وِ ّستٌذ افشادي اهتحبى هشالجبى  1-5

 ًظن حفظ هسئَليت يب اسبتيذ هذػَ داًطگبُ، ،گبُداًط هختلف ٍاحذّبي دس ضبغل وبسوٌبى يب ٍ ػلوي ّيئت هحتشم اػضبي

 .داسًذ ػْذُِ ث سا اهتحبًبت سبلن ٍثشگضاسي

 : اص ػجبستٌذ افشاد ايي ٍظبيف اػن 2-5

 .اهتحبى سبلن ٍ غحيح ثشگضاسي اص هشالجت ٍ اهتحبى سبلي وٌتشل سئَليته 2-5-1

 .ّبپبسخٌبهِ آٍسيخوغ ٍ تَصيغ دس ّوىبسي 2-5-2
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         ى.اهتحب ثشگضاسي غَستدلسِ تٌظين ٍ ّب پبسخٌبهِ ضوبسش دس وىبسيّ 2-5-3

 .غَستدلسِ ثِ الػبق خْت هسئَل دايشُ اهتحبًبت ثِ ضذُ وطف تملت هَاسد حَيلت 2-5-4

 .هيگشدد اًدبم آهَصضي خذهبت هتػذي ًظش صيش اهتحبًبت ثشگضاسي ثِ هشثَط خذهبتي هَسا  3-5

 :اص ػجبستٌذ اهَس ايي اػن

گزاسي غٌذلي ّب صيش ًظش ضوبسُ ٍ آًْب هذاٍم ًظبفت خولِ اص اهتحبًبت ثشگضاسي هحل ّبيسبلي لجلي سبصيهبدُآ 3-5-1

  وبسضٌبس اهَس اهتحبًبت.

 ثشگضاسي هذت عَل دس ّبسبلي گشهبيص ٍ سشهبيص سيستن ،سٍضٌبيي تأهيي خْت گبُداًط خذهبت حَصُ ثب ّوبٌّگي 3-5-2

 .احتوبلي ًَالع فَسي سفغ خْت، تَْيِ ٍ ثشق تؼويشات خػَغب هشثَعِ ٍاحذّبي آهبدگي ٍ اهتحبًبت

 ....ٍ ّبغٌذلي ثَدى هشتت سٍضٌبيي، تأهيي ًظش اص خلسِ ضشٍع اص لجل اهتحبًبت ّبيسبلي ٌتشلو 3-5-3

 عَل دس فَق اهَس ثش ًظبستٍ   هشالجيي ٍ اسبتيذ داًطدَيبى، اص پزيشايي خْت ًيبص هَسد الالم تْيِ خْت وبٌّگيّ 3-5-4

 .اهتحبى ثشگضاسي

 اعالم نمرات توسط اساتيد -6ماده 

 .ثبضذسٍص ثؼذ اص تبسيخ اهتحبى هي 5حذاوثش صهبى الصم ثشاي اػالم ًوشُ دس سبيت داًطگبُ،   1-6

 .ثبضذسٍص ثؼذ اص اػالم ًوشُ هي 5حذاوثش صهبى الصم ثشاي سسيذگي ثِ اػتشاؼ داًطدَيبى،   2-6

داًطدَ سا ثِ  هتحبًيا ثشگِ الصم است  هشثَعِاستبد  غَست تغييش ًوشُ اص لسوت پبسخ ثِ اػتشاؼ دس سبيت داًطگبُ،دس   3-6 

داًطدَ سا ثِ ّوشاُ فشم  ثشگِ اهتحبًيّوشاُ فشم تدذيذًظش اهضبء ًوَدُ ٍ ثِ اداسُ اهتحبًبت تحَيل ًوبيٌذ تب اداسُ اهتحبًبت 

تدذيذًظش خْت ثشسسي ثِ ضَساي آهَصش تحَيل دّذ وِ يه ًسخِ اص تغييشات ًوشُ دس سَاثك داًطدَ ٍ ًسخِ ديگش دس سَاثك 

گشدد. دس غيش ايٌػَست ثِ ًوشُ تغييش دادُ ضذُ ّيچ تشتيت اثشي ئت ػلوي استبد، ٍ يه ًسخِ آى دس اداسُ اهتحبًبت ثبيگبًي هيّي

 .دادُ ًخَاّذ ضذ ٍ ػَالت ثؼذي ثش ػْذُ استبد خَاّذ ثَد

ّوشاُ اٍساق اهتحبًي سٍص پس اص تبسيخ اهتحبى ّش دسس، استبد هَظف است ليست ًوشات ًْبيي سا ثِ  14دس هدوَع   4-6

 .تػحيح ضذُ، ثِ اداسُ اهتحبًبت تحَيل دّذ
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 ثدٌَسد وَثش داًطگبُ اهتحبًبت ثشگضاسي ًبهِ آئيي

 .ضَد ًوشات ثبيستي حتوبً ثب خَدوبس هطىي ٍ ثذٍى للن خَسدگي ٍ الن گشفتگي ًَضتِ   5-6

ثشخي سَاالت احتوبلي وِ دس حيي تػحيح اٍساق اهتحبًي يب هَلغ ثجت ًوشُ وِ هوىي است ثشاي اسبتيذ هحتشم پيص   6-6

 166ٍ  171ضوبسُ داخلي  058 -32258865ُ هستمين اداسُ اهتحبًبت دس صيش اضبسُ هي ضَد )ضوبسثيبيذ، 

  .الف( هَلغ ثجت ًوشُ، داًطدَيي وِ اسن ايطبى دس ليست ًوشات ًيست ٍلي دسسبيت است

 .پبسخ : هَضَع ثِ اداسُ اهتحبًبت اعالع دادُ ضَد تب ليست خذيذ غبدس گشدد

 .طدَيي وِ اسوص دسسبيت ًيست ٍلي دسليست ًوشُ ي اهتحبًبت استة( هَلغ ثجت ًوشُ، داً

پبسخ : اگش آى داًطدَ خضٍ غبيجيي هٌذسج دسليست سٍصاهتحبى ثبضذ، عجيؼي است وِ دسسبيت اسن ايطبى ًخَاّذ ثَد ٍ خبي 

بعش ثشخي هحذٍديتْبي است ثخ ًگشاًي ًيست ٍلي اگشخضٍ غبيجيي ًجبضذ سشيؼبً ثِ اداسُُ اهتحبًبت اعالع دادُ ضَد ٍ هوىي

 .آهَصضي يب اًػشاف داًطدَ ثؼذ اص اهتحبى ثبضذ

ّبي اهتحبًي ثشخي هَاسد هطىَن ٍ سايح صيش وِ هوىي است هطبّذُ گشدد، هَضَع سا سشيؼبً ثِ اداسُ ج( هَلغ تػحيح ثشگِ

 :اهتحبًبت اعالع دّيذ

 ثشگِ اهتحبًي داًطدَ هْش ًذاضتِ ثبضذ. -1

 ّبي ثميِ داًطدَيبى هتفبٍت ثبضذ. ي هوىي است ثب ثشگِثشگِ اهتحبًي داًطدَي -2 

ثشًذ ٍ دس اهتحبى ّبي ثؼذي ثب ّبي اهتحبًي ثشگِ ّبيي سا ثب صسًگي اص خلسِ اهتحبى ثيشٍى هيثشخي داًطدَيبى دس خلسِ -3

َاًٌذ پبن وٌٌذ( ثب خَد ثِ ّب )اغلت ثب هذاد ًَضتِ هي ضَد تب اضبفِ هغبلت سا ثتًَضتي ثشخي سَاالت احتوبلي دس آخش ايي ثشگِ

 .خلسِ اهتحبى هي آٍسًذ؛ وِ دس غَست هطبّذُ حتوبً اعالع دادُ ضَد

 


