
 دستورالعمل اجرايي نحوه ثبت نمرات دروس در سامانه جامع دانشگاه

  مقدمه:

با توجه به مصوبات جديد شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر اعالم به موقع 
ثبت نمرات توسط اساتيد و سرعت بخشي به امور دانشجويان مربوط به استعداد درخشان، رتبه اول، نخبگان 

دانشجويان اين دستورالعمل  و هم چنين اجراي دقيق آيين نامه هاي آموزشي براي بررسي وضعيت تحصيلي
در ارتباط با چگونگي ثبت نمرات توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران در سامانه جامع آموزش تدوين 

  شده است.

زمان ثبت نمره در سامانه جامع آموزش توسط عضو هيات علمي طبق مصوبات شوراي آموزشي و  - 1
 و ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس يدكتري حرفه ا و كارشناسي تحصيالت تكميلي در مقطع

  مي باشد. حداكثر ده روز پس از برگزاري آخرين امتحان بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه

زمان ثبت نمره در سامانه جامع آموزش توسط عضو هيات علمي طبق مصوبات شوراي آموزشي و  - 2
وز پس از برگزاري امتحان آن ده ر دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد تحصيالت تكميلي در مقطع

 حداكثر چهل و پنج روز پس از برگزاري آخرين امتحان بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه و درس
  مي باشد.

موظف به ثبت نمره درس ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس  كليه مقاطع محترم دراساتيد 
و بازه حداكثر چهل و پنج پس از برگزاري آخرين امتحان، مختص دروسي است كه بنا به داليلي  مي باشند

امكان ثبت نمرات آنان پس از ده روز امكان پذير نمي باشد (دروسي نظير: سمينار، روش تحقيق، مباحث 
رم نسبت به ثبت نمره اساتيد محت ويژه، مباحث نوين، جلسه بحث، موضوع ويژه................). لذا الزم است

درخواست تمديد مهلت  پس از سامانه جامع آموزش اقدام و در صورت نياز از طريق در موعد مقرر
/  پرديس  علمي و با موافقت معاون آموزشي /  منوي ثبت و تاييد نمره دانشجوياناز  ارسال نمره

يند اين موضوع به نحو مقتضي داده شود. خواهشمند است دستور فرما نمره ثبت مهلت مستقل دانشكده  
  به اطالع اعضاي محترم هيات علمي، مديران گروه هاي آموزشي و كارشناسان محترم آموزشي رسانده شود.

نمرات دروس (مقطع كارشناسي و دكتري حرفه اي دامپزشكي): تمرين دبيري، كارآموزي، كارورزي،  - 3
رسي مصوب با پروژه ارايه مي شوند، در صورتي كه عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه د

بنا به تشخيص گروه آموزشي مربوط و دفتر برنامه ريزي و نظارت آموزشي، تكميل آنها در طول يك نيمسال 
حداكثر تا پايان  تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي شود. قطعي شدن نمره ناتمام در نيمسال بعد

  انجام مي شود. تقويم آموزشي دانشگاهامتحانات آن نيمسال بر اساس 



: دروسي نظير رساله دكتري، پايان نامه از شمول اين دستورالعمل مستثني بوده و بايد مطابق آيين 1تبصره 
  نامه مربوط به خود عمل شود.

در صورت عدم قفل نمرات توسط پرديس / دانشكده، سامانه جامع آموزش پس از حداكثر زمان اعالم  - 4
  ليه مقاطع، نمرات را به طور خودكار قفل و براي كليه نمرات بدون نمره، صفر ثبت خواهد شد.شده در ك

براي آن دسته از اعضاي هيات علمي كه نمرات خود را در مهلت مقرر در سامانه جامع آموزش ثبت  - 5
اهي و در ننموده اند، توسط معاون آموزشي / علمي پرديس / دانشكده (مستقل) در مرحله اول اخطار شف

مرحله بعدي اخطار كتبي توسط رئيس پرديس / دانشكده (مستقل) با درج در پرونده پرسنلي آنان صادر 
  خواهد شد.

در صورت تكرار عدم ثبت به موقع نمرات در سامانه جامع آموزش توسط عضو هيات علمي (بيش از دو  - 6
توقف و تقاضاي ارتقاء آن همكار با يك سال بار) با اعالم رئيس پرديس / دانشكده (مستقل) ترفيع آن سال م

  تاخير مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

معاونت هاي آموزشي / علمي پرديس / دانشكده هاي (مستقل) موظف هستند با استفاده از سامانه جامع  - 7
ثبت و آموزش دانشگاه ثبت به موقع كليه نمرات دروس ارايه شده در هر نيمسال را شخصاً كنترل و وضعيت 

  قفل نمرات را رسيدگي و با توجه به موارد فوق پيگيري و اقدام نمايند.

پرداخت حق التدريس به مدعوين و دعوت مجدد از آنان جهت همكاري در دانشگاه، مشروط به ثبت  - 8
  نمرات توسط آنان مي باشد.

/ دانشكده مستقل مي  مسئوليت اجراي دقيق اين دستورالعمل با رئيس و معاون آموزشي / علمي پرديس - 9
  باشد.

 اول نيمسال از و رسيد تصويب به دانشگاه آموزشي شوراي  1394 /12 /04اين آيين نامه در جلسه مورخ  -10
 تاريخ از آن با مغاير قبلي هاي بخشنامه و ها نامه آيين كليه. باشد مي االجرا الزم 1395-96 تحصيلي سال

  .گردد مي تلقي يكن لم كان تصويب

 


