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اقدام و عمل
ملت – دولت؛
امیدوار و استوار

روسای محترم استان ها
روسای محترم بخش های علمی
مدیران کل محترم حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی
رئیس محترم مرکز تحصیالت تکمیلی
مدیرکل محترم دفتر هماهنگی مراکز بین الملل

شعار دانشگاه
در سال :59
ارتقاء کیفیت،

با سالم و احترام
با توجه تدوین و معرفی منابع آموزشی مطابق با سرفصل های مصوب شواریعالی برنامه ریزی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و برگزاری آزمون های متمرکز تالش شده تا آموزش در دانشگاه
پیام نور از اعتبار الزم برخوردار باشد ،لذا رعایت مواردی چون دقت در برگزاری آزمون ها ،اعالم
به موقع و صیانت از نمرات دانشجویان ی ک ضرورت اجتناب ناپذیر است .لذا در راستای ساماندهی

ماموریت گرایی
و کارآفرینی

امور و تفویض اختیار موارد زیر در خصوص اعالم نمرات ،بررسی درخواست تجدیدنظر نمره و
سایر موارد مربوط ،موارد زیر جهت اجرا ابالغ می گردد.
 .1حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه ،سمینار ،تمرین دبیری ،کارورزی ،کارآموزی،
عملیات صحرایی و کار در عرصه که مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی
ارشد به تشخیص استاد ،تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها ،به بیش از یک نیمسال
تحصیلی زمان نیاز دارد ،حداکثر تا پایان نیمسال بعد است و در این خصوص به شرح جدول
زیر اقدام می شود.
شرح

حداکثر مهلت اعالم نمره

درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال اول

تا تاریخ  03خرداد سال بعد

درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال دوم

تا تاریخ  03مهر سال بعد

درس ناتمام انتخاب شده در دوره تابستان

تا تاریخ پایان اسفند همان سال
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مراکز و واحدها موظف هستند مراتب را به دانشجویان و مدرسان مربوط اطالع رسانی به
موقع کرده و پس از سپری شدن مهلت مذکور ،به صورت خودکار سامانه گلستان نسبت به
درج غیبت برای دانشجویان فاقد نمره عمل نموده و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس می
باشد.
 .2کد درس های مشمول بند  1باید حداکثر تا پایان مهر ماه  59از طرف بخش های علمی
مشخص و پس از بررسی دفتر برنامه ریزی آموزشی و دفتر تحصیالت تکمیلی در سامانه

شعار دانشگاه
در سال :59
ارتقاء کیفیت،
ماموریت گرایی
و کارآفرینی

گلستان اعمال می شود.
 .0نمرات دروس تشریحی باید ظرف مدت ده روز پس از برگزاری امتحان در سامانۀ گلستان
ثبت شود .روسای مراکز و واحدها موظف به پیگیری مجددانه در این خصوص هستند.
 .4مرکز سنجش و آزمون موظف است حداکثر تا  44ساعت کاری پس از برگزاری امتحانات
تستی نسبت به اعالم نمرات آنها در سامانه گلستان اقدام نماید.
 .9آخرین مهلت اعتراض دانشجویان به سواالت تستی حداکثر  22ساعت از اعالم نمره در
سامانه گلستان یا پورتال مرکز سنجش و آزمون بوده و حداکثر ده روز پس از برگزاری این
امتحانات این مرکز باید نسبت به بررسی اعتراضات و اعمال آن در سامانه گلستان اقدام
نماید.
 .6حداکثر هفت روز پس از اعالم نمرات تشریحی و عملی ،دانشجو حق اعتراض به نمره در
سامانه گلستان را دارد.
 .2مدرس مؤظف است پس از ثبت اعتراض حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به بررسی
آنها و درخواست های تجدید نظر ثبت شده دانشجویان در سامانۀ گلستان اقدام و نسبت به
نهایی کردن نمرات تشریحی و عملی اقدام نماید و پاسخ دانشجو نیز در سامانهی گلستان از
طرف مدرس درج شود.
توضیح :در صورت عدم رسیدگی به موارد ذکر شده در این بند ،ضمن تذکر به مدرس
مدعو ،رئیس مرکز /واحد باید در خصوص ادامه همکاری مدرس تصمیم گیری نموده و
همچنین در مورد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور موارد فوق در تمدید قرارداد،
اعطای پایه استحقاقی و تبدیل وضعیت آنها بصورت جدی لحاظ گردد.
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 .4نمرات دانشجویان پس از طی شدن مراحل مندرج در بندهای  4تا  2از طرف آموزش مراکز
و واحدها قفل آموزش شود .سامانه گلستان به نحوی تنظیم خواهد شد که در زمان قانونی
اعتراض دانشجو و بررسی توسط استاد (حداکثر  14روز کاری) امکان ثبت قفل آموزش از
طرف مراکز و واحدها مقدور نباشد.
 .5پس از نهایی شدن و قفل نمرات از طرف آموزش به هیچ وجه امکان تغییر نمرات نمی باشد
و هر گونه تغییر و باز کردن قفل نمرات تخلف محسوب گردیده و طبق مقررات رفتار

شعار دانشگاه
در سال :59
ارتقاء کیفیت،
ماموریت گرایی
و کارآفرینی

خواهد شد.
 .13در موارد استثنایی حداکثر پس از دو ماه از اعالم نمره چنانچه مدرسی بصورت مکتوب،
مستدل و صریح اعالم نماید در اعالم نمره تشریحی دانشجو اشتباهی رخ داده و حقی از
دانشجو تضییع شده و اوراق امتحانی دانشجو را که نشان دهنده این موضوع است ،ارائه کند
شورای آموزشی استان با ارجاع رئیس استان ،اجازه دارد با بررسی کارشناسی در صورتی که
تشخیص دهد حقی از دانشجو تضییع شده است ،نسبت به تغییر نمره اقدام نماید .با توجه به
اهمیت و حساسیت موضوع ابالغ تغییر نمره منحصراً با امضای رئیس استان نافذ و اجرایی
است .تاکید می شود پس از گذشت بیش از دو ماه از اعالم نمره ،شورای آموزشی استان
اختیار تغییر نمره را نداشته و نمره قطعی است و از مکاتبه با سازمان مرکزی در این
خصوص خودداری شود.
 .11با رعایت مفاد بند  ،13کاربر ارشد استان با ابالغ رای شورای آموزشی با امضای رئیس استان
نسبت به تغییر نمره دانشجو در سامانه گلستان اقدام نموده و مدارک و مستندات مربوط را
نگهداری تا به سهولت در اختیار ناظران و بازرسان اعزامی قرار گیرد .گزارش اقدامات انجام
شده باید بطور کتبی از طرف مدیر آموزش استان به مدیر دفتر نظارت و ارزیابی استان ارسال
گردد.
 .12مدیر نظارت و ارزیابی استان موظف است بصورت ماهانه از طریق گزارش  249و 251
سامانه گلستان نسبت به بررسی تغییر نمرات دانشجویان مراکز و واحدهای تابعه اقدام نموده
و اجرای دقیق این دستورالعمل را بررسی و گزارش امر را به رئیس استان ارسال نماید تا
وفق مقررات اقدام شود.
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 .10حداکثر تا ده روز پس از پایان امتحانات باید نتیجه کمیته انضباطی بدوی و تجدیدنظر در
خصوص نمرات دانشجویان نهایی شده و در سامانه گلستان ثبت گردد.
 .14روسای استان ها موظف هستند ماهانه از طریق گزارش های  150 ،04و  155سامانه گلستان
نسبت به بررسی تعداد و وضعیت نمرات اعالم نشده مراکز و واحدها تابعه اقدام و در
خصوص تعیین تکلیف نمرات اعالم نشده تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.
 .19نم رات اعالم شده هر نیمسال برای تمامی مقاطع تحصیلی به استثنای موارد مندرج در بند

شعار دانشگاه
در سال :59
ارتقاء کیفیت،
ماموریت گرایی
و کارآفرینی

یک از طرف سازمان مرکزی به شرح زیر قفل نهایی سراسری می شود و پس از مهلت مقرر
در جدول ذیل امکان تغییر هیچ نمره ای وجود ندارد .الزم است در اعالم به موقع نمرات
توسط مسئولین مراکز و واحدها و همچنین رئیس استان اقدام به موقع انجام پذیرد.
زمان

شرح

مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعالم شده نیمسال اول از  03اردیبهشت ماه هر
سال

طرف سازمان مرکزی

مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعالم شده نیمسال دوم از  23مهر ماه هر سال
طرف سازمان مرکزی
مهلت اعمال قفل نهایی سراسری نمرات اعالم شده دوره تابستان از  03آبان ماه هر سال
طرف سازمان مرکزی
 .16مرکز سنجش و آزمون دانشگاه موظف است بر روند اعالم نمرات دانشجویان نظارت و
گزارش و ارزشیابی خود را در خصوص عملکرد استان ها در این خصوص به معاونت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بصورت مستمر اعالم دارد .گزارشات واصله در این
خصوص در ارزیابی عملکرد استان ها موثر واقع خواهد شد.
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