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 بازنگری پارچه امتحان محصالنطرزالعمل 

 مقدمه
زیابی ارشیوه  ترین از اساسین برگزاری امتحان با رعایت مقررات و لوایح در یک فضای رقابت سالم میان محصال

یک  در آموزش فراگیری. محصالن پس از به شمار می رودمیزان یادگیری محصالن در یک دوره درسی )سمستر( 

 برنانچه چشوند،  درجه بندی میاز لحاظ سویه آموزشی سمستر از طریق سپری نمودن امتحان و اخذ نمرات شان 

یق اخذ ن از طرکریدت وزارت محترم تحصیالت عالی ارزیابی محصالمواد هجدهم و نزدهم الیحه سیستم اساس 

ون غالب ات پوهنتمتحانامتحان صورت می پذیرد. برگزاری امتحان نهایی هر سمستر با رعایت مواد طرزالعمل اخذ ا

بعضا  ه،بودعمول مرایند در میان محصالن فانجام می شود. از آنجا که فضای رقابت سالم به منظور کسب درجه اعلی 

چه های دهی پار نمره در ممکنمحصالن از نمره ایکه در مضامین اخذ نموده اند قناعت نمی داشته باشند، همچنان 

محصالن  ساتید باا ایدشبعضا محصالن از جانب اساتید احتماال در جمع آوری نمره محصالن اشتباه صورت گیرد و هم 

موارد ه ب ا توجهبمایند، بی موجب در مورد نمرات شان اعتراض نیا هم اینکه محصالن  کردهبه صورت سلیقوی برخورد 

ه منظور ند و هم بزمحصالن که سرنوشت تحصیلی آنها را رقم می امتحان اهمیت نمره درنظرداشت  ذکر شده و با

 .تهیه گردیده استل مطرزالعرسیدگی به درخواست موجه محصالن در خصوص نمرات شان این 

 

 فصل اول

 مبنی

 :ماده اول

به منظور  ن غالبعلمی پوهنتوشورای  ۳۰/۰۹/۱۳۹۵( جلسه مورخ  ۲۲یصله شماره )فر مبنی ب طرزالعملاین  

، جهت حان آنهات امترسیدگی بهتر به درخواست محصالن برای بررسی پارچه های جوابات و تجدید نظر به نمرا

 .وضع گردیده استفراهم سازی قناعت محصل و استاد 

 یف ها:تعر

 :ماده دوم

رض از محصل عا پارچه امتحانزمان تعیین شده پروسه ای است که در عبارت از  :بازنگری )تجدید نظر(جلسه 

 ی گیرد.مقرار  ریازنگو ب جانب کمیته تجدید نظر با استفاده از کلید جوابات و کتاب یا منبع درسی مورد بررسی

 ماده سوم: 

ناعت قخویش  ت که در مورد نمره یک الی سه مضمونعریضه کتبی از جانب محصلی اس :در خواست تجدید نظر

 درخواست تجدید نظر برای بیشتر از سه مضمون قابل سمع نمی باشد. .نداشته باشد

 ماده چهارم: 
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توسط کمیته  سندی است که پس از منظوری درخواست تجدید نظر از جانب محصل،عبارت از  :بازنگریفورمه 

 حویل داده می شود.امتحانات برای محصل غرض خانه پری ت

 ماده پنجم:

استی و ه درخویکی از اساتید عضو کمیته امتحانات می باشد ک :مسئول جمع آوری درخواست های تجدید نظر

 ماید. بت می نمحصالن را پس از امضاء آمر کمیته امتحانات در کتاب مخصوص درخواستی ثباز نگری فورمه 

 : ششمماده 

موده و حویل نست که در آن محصل می تواند عریضه تجدید نظر خویش را تزمان مشخصی ا :ميعاد تجدید نظر

 . فورمه تجدید نظر را دریافت نماید

 ماده هفتم:

 . اشدارا می بل را دکمیته ای است که صالحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر محص عبارت ازکميته تجدید نظر: 

 اهداف

 :هشتمماده 

 ذیل وضع شده است: ای نیل به اهدافاین طرزالعمل بر

 .جلوگیری از خطا در جمع آوری نمرات پارچه محصالن .1

 .ارندبه آن قناعت ندمحصالن در مورد نمرات مضامینی که و فراهم سازی قناعت  رفع ابهام .2

 شفافیت در پروسه نمره دهی پارچه های امتحانی محصالن از جانب اساتید.ایجاد  .3

 ا.الش و اطمینان از نمره دهی دقیق به آنهتامین فضای رقابت سالم میان محصالن پر ت .4

 .جلوگیری از برخورد های سلیقوی اساتید با محصالن در زمان نمره دهی پارچه امتحان .5

 

 فصل دوم

 تجدید نظرترکيب و صالحيت های کميته 

 :تجدید نظرترکيب اعضای کميته 

 :نهمماده 

 ذیل می باشد: یاعضااین کمیته متشکل از 

 انات به حیث رییس کمیته بازنگری )تجدید نظر(رییس کمیته امتح -۱

 ربوطه به حیث عضورییس پوهنحی م -۲

 وآمر دیپارتمنت به حیث عض -۳

 ن مورد نظر به حیث عضواستاد مضمو -۴
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 وهنحی به حیث عضومدیر تدریسی پ -۵

 مدیر محصالن به حیث عضو -۶

 ه حیث عضوباستاد رهنمای صنف  -۷

ازنگری برسی و اضای خودش و موافقت استاد مضمون می تواند در جریان برمحصل متقاضی نظر به تقنکته: 

رم فستاد در ا گردد. قناعتش به صورت مستقیم فراهمابهام رفع گردیده و پارچه امتحان حضور داشته باشد تا 

 بازنگری محصل موافقت خویش را تایید می نماید.

 

 :تجدید نظرصالحيت های کميته 

 :دهمماده 

 صالحیت های ذیل می باشد: کمیته دارای

 هدایت به مدیریت تدریسی پوهنحی به منظور در اختیار گذاشتن پارچه محصل. .1

 مطالبه کتاب یا لکچر نوت مضمون و کلید جوابات امتحان مورد نظر. .2

 .سواالت طرح شده استاد در پارچه سواالتمطالعه دقیق  .3

 ستاد.تاب و محتوی تدریس شده امقایسه سواالت مطروحه در برگه سواالت و انطباق آن با ک .4

 مطالعه دقیق جوابات ارائه شده برای هر سوال در برگه جوابات از جانب محصل. .5

 مطالبه توضیحات الزم از جانب استاد مضمون در مورد سواالت طرح شده.  .6

 بررسی دقیق سواالت و انطباق دهی آن با طرزالعمل اخذ امتحانات در صورت لزوم. .7

 .باتهر سوال محصل از جانب استاد و مقایسه آن با کلید جواشده به نمره داده بازنگری  .8

 محاسبه مجدد نمرات محصل و درج آن در پارچه جوابات محصل. .9

 یبازنگری پارچه محصل و ارائه آن به ریاست پوهنحنتیجه  صدور فیصله نهایی در مورد .10

 

 فصل سوم

 ارائه درخواست تجدید نظرو پروسه زمان 

 :یازدهمماده 

باشد  تحان خودچه امکه به نمره اعالن شده یک الی سه مضمون خویش قاعت نداشته و خواهان بازنگری پار محصلی

سپارد. پس بمتحانات میته اکبه امتحانات می تواند درخواست تجدید نظر خویش را تا سه روز پس از اعالن نتایج نهایی 

ری نموده و ق خانه پت دقیمربوط اخذ نموده و به صور از تایید و امضاء ورق درخواستی، فورمه بازنگری را از شعبه

 تحویل مسئول کمیته امتحانات نماید.
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 :دوازدهمماده 

 فورم درخواست تجدید نظر شامل معلومات ذیل می باشد:-۱

وعیت عدم بانه(، نهر، شتاریخ درخواست، نام محصل، نمره راجستر، سمستر، پوهنحی، زمان درسی )صبحانه، بعد از ظ

 و تشریح عدم قناعت.قناعت 

 نگاشته و ر متن تحریر شده درخواست خویش امضاء کرده شماره تماس و ایمیل آدرس خویش رامحصل در اخی -۲

سئول کمیته ز جانب مگری افورم بازنگری را به مسئول کمیته امتحانات تحویل دهد. پس از مالحظه و مرور فورم بازن

 ثبت درخواستی محصالن امضاء نماید.امتحانات، محصل مکلف است در کتاب مخصوص 

 :سيزدهمماده 

تاریخ  ،محصالن زنگریرییس کمیته تجدید نظر مکلف است در مدت کمتر از سه روز پس از دریافت فورم درخواست با

لسه رگزاری جاریخ بمتقاضی را مشخص نموده و اعضای کمیته را از تبرگزاری جلسه بازنگری پارچه های محصالن 

 ع دهد.بازنگری اطال

 :چهاردهمماده 

نظر  ای تجدیدهاستی در صورتی که محصلی در بیشتر از یک مضمون درخواست تجدید نظر داده باشد، به سایر درخو

تایید  واست شانا درخیلین مضمون مستحق به اخذ نمره گردیده و زمانی رسیدگی می شود که محصل در تجدید نظر او

 د.نا مورد بررسی قرار نمی گیر. در غیر آن سایر درخواستی هشده باشد

ارچه پع نمرات مجمو ، ازثابت شود که محصل بی موجب درخواست تجدید نظر داده استپس از بازنگری  هرگاه نکته:

 ( نمره کسر می گردد.٪۵درصد ) پنج مضمون محصل

 :ماده پانزدهم

ت آمر ر اینصوردشد، ف گردیده باهرگاه پارچه های امتحان از قبل توسط کارمندان بخش تدریسی جمع آوری و آرشی

 وا ترتیب ررفته گکمیته امتحانات مکلف است تا لست محصالن و مضامینی که در آن درخواست تجدید نظر صورت 

 برای ارائه پارچه های آن مضامین به مدیریت تدریسی ارسال نماید.

 :شانزدهمماده 

ید در اختیار ا اخذ رسبهیه و پارچه های درخواست شده را تمدیریت تدریسی مکلف است تا در زمان کمتر از دو روز تمام 

 آمریت کمیته امتحانات قرار دهد.

 :هفدهمماده 

ارچه ها گهداری پنفظ و حمکلف به  کمیته امتحانات از زمان تسلیمی آن تا زمان پایان پروسه بازنگری )تجدید نظر(

ریت تدریسی به ا به مدیافته رمجدداً پارچه های تحویل ی می یابد،بوده و پس از آنکه پروسه بازنگری پارچه ها انجام 

 منظور آرشیف سازی تحویل نموده و رسید اخذ نماید.
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 :هجدهمماده 

س از پست آمده ده به هرگاه محصل مستحق نمره اضافی و یا نمره کمتر از نمره داده شده قبلی شناخته شود، نمر

ن هیئت آدر پای  فته وید نظر در پارچه تحریر یادصره هیئت تجبازنگری در پارچه جوابات محصل رسانیده شده، تب

افته و تحریر ی زنگریدر فورمه با از جانب رئیس کمیته نتیجه بازنگریامضاء می نمایند.  و محصل در جلسه حاضر

 قناعت و امضاء محصل اخذ می گردد. 

 تصمیم کمیته تجدید نظر نهایی بوده و غیر قابل تغییر می باشد.

 :نزدهمماده 

ظه نموده و را مالح حصالنمتغییرات وارده در نمرات  ،مدیریت تدریسی پس از دریافت نتیجه بازنگری )تجدید نظر( ها

ر شقه جدید درج غییرات دبا ت مطابق آن شقه های جدید را تهیه و در اختیار استاد مضمون قرار می دهد تا نمرات مجددا

خش باست در  د مکلفو شقه قبلی به هیچ عنوانی باطل نمی گردد. استاگردد. این شقه ضمیمه شقه قبلی گردیده 

 مالحظات شقه جدید دلیل تغییر نمره محصل را به صورت واضح نگاشته و امضاء نماید.

 :بيستمماده 

ریاست  خویش به جرااتامدیریت تدریسی مکلف است تغییرات وارده در نمرات محصالن را در دیتابیس ثبت نموده از 

 ی اطمینان دهد. پوهنح

 :بيست و یکمماده 

ست گردیده و جدولی ل یج درپس از بازنگری و بررسی پارچه های تجدید نظر از جانب کمیته بازنگری )تجدید نظر(، نتا

 از جانب ریاست پوهنحی اعالن می گردد.

 

 فصل چهارم

 موارد غير پيش بينی شده:

 :دومبيست و ماده 

 ن محصالنچه امتحار( پاراعضای کمیته بازنگری )تجدید نظینی نشده به پیشنهاد ب مواردی که در این طرزالعمل پیش

 قابل تطبیق است.کمیته امتحانات پوهنتون و تایید 

 ذانفا

  :سومبيست و ماده 

نافذ  ۱/۱۰/۱۳۹۵ز تاریخ اماده سر  سهبیست و فصل و  چهاردر  غالب شورای علمی پوهنتونپس از تایید  طرزالعملاین 

 است.



 7 

 وزارت تحصيالت عالی ج. ا. ا

 ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصيالت عالی خصوصی

 ریاست پوهنتون غالب

امور محصالنت معاون  

امتحاناتکميته   

 نگری )تجدید نظر( پارچه امتحانفورم باز

 ..............................................(: ID) صخاشنمره  ................................................................ ولد/بنت: ........................................................ نام:
 شبانه          بعد از ظهر     دوره: صبحانه   ................................................................پوهنحی: ........................... ........................سمستر: 

  ۱۳۹    /............/ ..........ری درخواست: یخ خانه پرات  .......................................................................................دلیل بازنگری )تجدید نظر(:  

 مضمون مورد نظر:

 

 

   

 نظر(: شرح موضوع و دليل بازنگری )تجدید

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ثابت شود که شما بی موجب درخواست تجدید نظر داده اید، ازپس از بازنگری  هرگاه  !شداره

 ( نمره کسر می گردد.٪۵نمرات مجموعی پارچه مضمون مورد نظر شما پنج درصد )

 ..........................................................................................................امضاء محصل: :

                          ....  .......................................................................................................... شماره تماس:

 ..............................................................................................................ادرس ایميل: 

 تایيد کميته امتحانات

 ...........................................مالحظه و هدایت مسئول کميته امتحانات: ........................................................

 ...............................................................................امضاء مسئول کميته امتحانات:  ...................................

 ....................-۳......................................-۲...........................-۱موافقه استاد مضمون برای حضور محصل: 

 

   1395اریخ:    /        /   ت                                                          نمبر ثبت فورمه: )            (                  
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 نتيجه تجدید نظر: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

  :هيئت بازنگرمحل امضاء    

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 


