
 

توجه به قوانین اعتراض به نمره می تواند تاثیر مثبتی در دیدگاه اساتید به درخواست دانشجویان داشته  

توجه  با اما امروزه  در این خصوص استفاده می شد باشد. در گذشته از نوشتن نامه های رسمی و اداری 

یا پیام مسفقیم در  تید و امیل به اس تحصیلی این مورد به صورت ایفرایندهای  به مجازی شدن بسیاری از  

 . شود هردانشگاه اعالم می سامانه ی اعالم نمرات  

هر  معموال ف پرداخته شده است. ضوابط و قوانین اعتراض به نمره در دانشگاه های مختلدر این مقاله به  

آگاه  ن اطالعات و شرایط این صفحه از تمام ای خاص خود را دارد بنابراین با مطالعه ی  شرایط نشگاهی دا

 شوید. 

 اعتراض به نمره و تغییر آن هت زم جمراحل و مدارک ال

 د. تنظیم می شو بر اعتراض بر نمره اعالم شده ی مبن ت این درخواس  :دانشجو یدرخواست کتب  افت یدر

مورد )اشتباه در شمارش بارم،   د یبر اشتباه در اعالم نمره با ق  یمبن تاییدیه ای استاد  :  یکتب  هی د ییتا  افت یدر

به ذکر است عدم محاسبه نمره کار   الزم . د ئه می دهر را ارا یگموارد د  و  سوال حیتصح   یاز قلم افتادگ

 .باشد  ی نم دانشجو در ارائه آن قابل قبول ر یوموارد مشابه به علت تاخ  قی ، تحق یعمل

 شود. ا اعالم می رت کتب به صو  استاد مربوطه  د ییبا امضاء و تا دانشجو  حی صح  نمره ی :  نمره  ی اعالم کتب

و   ح ی صح  ییبر اساس مستندات و مدارك شامل نامه استاد، نمره نها  : دانشکده  یطرح در شوراي آموزش 

  در شورای آموزش مطرح می شود.موارد   و،دانشج رخواست د 

د را  موافقت خودانشگاه  یخدمات آموزش ت یریبه مد شورا  این  :  دانشکده یاعالم موافقت شوراي آموزش

 را ارسال نماید.  فوق الذکر و مستندات   مدارك هی صورتجلسه و کل  اعالم کرده و باید 

ده  موضوع پیش آم دانشکده ی موافقت شوراي آموزش افت یپس از در :  ی طرح موضوع در شوراي آموزش

 کده مطرح می شود. زشی دانشدر شورای آمو

، نمره ی صحیح دانشجو در سامانه ی   دانشگاه یپس از کسب موافقت شوراي آموزش:  ح یثبت نمره صح 

 سما ثبت می شود. 

: در انتها شورای آموزشی  دانشگاه به دانشکده جهت درج در پرونده   یشوراي آموزش ارسال راي 

دانشجو و   یل یتحصخود را اعالم می کند و بر این اساس در پرونده ی   لف یا موافقی مخاشگاه رادان

 درج می شود.  مربوطه استاد  ی پرونده

  

  

تورالعمل هاي  نامه ها و دس  نیی به آ   دن یبخش ت یو مقررات و ضرورت اهم   نی قوان  ت یراستاي رعا در

  محترم  ن یاز معاون  یآموزش



المقدور   ی حت انیدر نمرات دانشجو  رییشود ضمن نظارت بر هر گونه تغ یدانشکده تقاضاي م یآموزش

  از انجام آن خودداري

  .گردد 

و    ب یتصو   12/7/93دانشگاه مورخ   ی جلسه شوراي آموزش ن ی دستورالعمل در چهارصد و هفتادم ن یا

  جهت اجرا به دانشکده

 گردد.  یتابعه ابالغ م  هاي 

 

 شرایط اعتراض به نمره در دانشگاه آزاد 

مهلت  در خصوص  یمی دانشگاه آزاد اسالمیش و عضو هیات علمی شی علی مظلومی فر، معاون آموز

مقطع   ،دانی و کارشناسیبرای مقاطع کار  روز  5ظرف مدت  ساتید ا د می گوید: ط اساتیس ات تونمرعالم ا

الم و در  عجویان را اباید نمرات دانش  یک ماه ظرف مدت  روز و برای مقطع دکتری  10رشد کارشناسی ا

 سامانه بارگذاری کنند. 

ظرف مدت یک هفته پس از  خود معترض هستند می توانند داد: دانشجویانی که به نمره ی   وی ادامه

حداکثر پس از  ظف است ین مدرس موهمچن جدید نظر اقدام نمایند. تقاضای تتاریخ اعالم نمرات نسبت به 

، به اعتراض وی رسیدگی کرده ونمره ی  ضای تجدید نظر دانشجواز تاریخ دریافت تقاک هفته گذشت ی

ی شدن  الزم به ذکر است نمره ی درس پس از قطع   داره ی آموزش دانشکده اعالم کند. نهایی را به ا

 قیرقابل تغییر است. 

 به نمره دانشجویان دانشگاه آزاد ثبت اعتراض  ل احمر

این دانشگاه می توانند از طریق مراجعه به سامانه ی آموزشیار نسبت به اعتراض و تقاضای  ن دانشجویا

 . نمایند ویرایش نمره اقدام 

 شگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایید. دا به سایت آموزشیار داندر ابت

نیم سال دوم سال  برای مثال برای   ال تحصیلی را روی سال مورد نظر خود قرار دهید. یم سن  سپس

  و گزینه ی ارسال درخواست  (002سال را قرار دهید.)چهارصد هجری شمسی به صورت روبه رو نیم 

 اعتراض به نمره انتخاب شود. 

 ی ادامه انتخاب شود.   درصفحه ی بعد متن درخواست تایپ شود وگزینه

  خواهد کرد.به تیک سبز تغییر  قرمز  عالمت ضربدر(  راض وضعیت ارسال درخواست اعت)در ستون 

 د خود اطالع دهید تا درخواست شما را بررسی کند. بهتر است به استا  در نهایت 

 

 



 

 دانشگاه علمی کاربردی  راض به نمره دراز اعتجشرایط و زمان م

ن پس از  ید: دانشجویا اره می گو این ب عطاهلل سینایی، معا.ن آموزشی دانشگاه فنی حرفه ای دردکتر سید 

روز فرصت دارند که نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام   3تا ی دانشگاه  انه در سام اولیه نمره خود ثبت 

 پاسخ دهند. اتید باید ظرف یک هفته و اس   کنند 

روز از ثبت   7پس از گذشت حداکثر  ن  براساس اعالم دانشگاه علمی کاربردی دانشجویا ن  عالمه برای 

در  و موظف است تنها یک مرتبه   قدام نمایند و استاد جدید نظر امی توانند نسبت به تقاضای تاولیه نمرات 

 انه اعالم نماید. و در سامروزه درخواست دانشجو را بررسی  دو بازه ی زمانی 

شورای  سامانه و بی توجهی مدرس به این موضوع،  در بررسی درخواست دانشجو در صورت عدم 

ئ  ا ضربرگ مریوطه را به همراه امشرایط را بررسی و سروز کاری  3ظف است حداکثر درمرکزی مو

وز پرونده ی  مدت دو ر درواحد استان هم  ل نماید.ان ارسجو و شورای مرکزی به شورای استا دانش

جدید نظر مطلقا  دانشگاه پس از فرایند تدر این تغییر نمره در   دانشجو را بررسی و اعالم نظر می کند.

 ممنوع  است. 

 

 

 اعتراض به نمره در دانشگاه پیام نور و شرایط قوانین  

در  دانشجویان می توانند  حسن صدر دراین باره گفت:م، دانشگاه پیام نور مدیر کل روابط عمومی

یا    و  حیحصینه ی وایی، فاقد گزی اشتباه محت بع معرفی شده، داراج از منرر سوال خا سواالت تستی اگ

سوال الزم است اما  مودار یا اطالعاتی که برای ن، شکل و  لجدول و فرمو، دارای دو جواب صحیح

،  ن مورد نظراز برگزاری امتحا پس   سه روز ظرف مدت جویان شدان  کنند.اض اعتر ضمیمه نشده است 

 می توانند با مراجعه به سامانه بخش کاربری دانشجو نسبت به اعتراض اقدام نمایند.

  اعتراض به نمرات خود  امتحانات تشریحی دانشجویان می توانند همچنین وی افزود: در ارتباط با نمرات 

سی می شود و در  راضات توسط دانشگاه ببر ثبت نمایند. تمام اعت   روز پس از امتحان  7حداکثر تارا 

 د. گذار خواهد بومجموع نمرات دانشجو تاثیر

 

 

 ان یبه اعتراض دانشجو   یپاسخ ده   ی ابه سامانه بر د یورود اسات   ی نحوه 

 

مربوطه در   ی وازد سامانه شوند. به طور مثال سامانه   لیم یا ق یو از طر  ت یبا احراز هو د یبا   د یاسات

  د یکن  ک یکل د یورود اسات نکی ل ی است. پس از ورود به سامانه رو ems.ut.ac.irدانشگاه تهران به آدرس 



.  د یداشته باش از یدانشگاه هم ن لیم یممکن است به ا نن ی . همچند یشو  ستم یخود وارد س لیم یبا وارد کردن ا

با وارد کردن   د یهست   یگر استاد رسم . اد یینما   کتایشناسه    افت یدرخواست در د یاسات ی راهنما نک یدر ل

با ورود به    د ی. اساتد یشو  یم  ت یخود وارد سامانه احراز هو ل یمیمندرج در حکم و با ا  ی پرسنل  ی شماره 

  نی نظر داده اند را مشاهده کنند. به ا  د یتجد   ست که درخوا یان ی توانند دانشجو یقسمت پردازش ثبت نمره م 

  ی رو ک یبا کل د یوجود دارد. اسات ی دگیتحت عنوان عدم رس  یافراد ستون نی اسم ا ی صورت که روبه رو 

  یکه به اعتراض یدر صورت  د یتوانند به درخواست ها پاسخ داده و نظر خود را ثبت کنند. دقت کن  ی آن م

 نمرات در سامانه وجود نخواهد داشت.  یینها  د یینشود امکان تا  ی دگیاستاد رس ست یدر ل

 اخبار اعتراض به نمرات دانشگاه  ن یآخر

 .کنند  ی م افت یدانشگاه آزاد با ثبت اشتباه نمرات کارت زرد در  د یاسات

 

برگه را   ن ی که ا دهد ی تعهد م کند،ی وارد م  ست یو نمره را در ل ح یبرگه امتحان را تصح  ی که استاد  ی زمان

  گر یبار د  ک یکه قرار باشد   ینمره ثبت شده درست خواهد بود. در صورت  کرده و ح ی با کمال دقت تصح

آماده شده   شی از پ یمشود، الزم است در فر اد یز  ا یکم   یاو نمره  ح ی برگه تصح ن ی با اعتراض دانشجو ا

در   یاقدام استاد، کارت زرد  نی دانشجو اشتباه کرده و هم نی اعالم کند که در محاسبه نمره امتحان ا

خود اتخاذ کرده است. در   ی است که در حال حاضر دانشگاه آزاد برا یقانون  ن ی . اکند ی رونده اش درج مپ

کالس تعلق نخواهد گرفت.اما   یبه و   ندهیآ  رمکند از ت افت ی کارت زرد در 4به تعداد   ی اگر استاد  ان یپا

ترسانند که   ی هند کرد مموضوع که اگر اعتراض کنند نمره کم خوا نی را با ا  انیدانشجو  د یاز اسات ی برخ

  ۸۰کالس صد نفره   کی است. به طور مثال اگر از  یر یگیدانشگاه قابل پ  سیی ر  قیمسئله هم از طر  ن یا

  ی اغلب از سو یموارد  ن ی استاد است. چن رنرمالیغ   یده  نمرهنشان دهنده   فتند ینفر، آن درس را ب

  ی اتفاق از سو ن یشده تکرار ا دهید  ی. بعضا در موارد شود ی دانشگاه اطالع داده م است یبه ر  ان ی دانشجو

 .در دانشگاه شده است  س یها از تدرآن  ی موجب برکنار د یاسات

 

 

 

 کند  ی م ریی تغ  ی انیبا اعتراض به نمره پا ف یدانشگاه شر ان ی درصد دانشجو 20تا   10 نمرات 

 

 یاکه نمره  کند ی دانشجوست که اشتباه فکر م ن یاز اوقات ا یلیباره گفت: خ   نی در ا ف یدانشگاه شر  استاد  

  یاست و گاه  گریسواالت د  پ یمتفاوت با ت ی که به او داده شده حق اوست. اما چون سواالت دانشگاه

دچار اشتباه   الت سوا  حی خاطر ممکن است استاد در تصح  ن یگوناگون دارد به هم  ی هاها راه حل جواب 

  یی هاجا  نکهیکجا را اشتباه کرده، دوم ا  فهمد ی دانشجو م  نکه یا  کیدارد   دهیدو فا ی نیبازب  ند ی فرا ن یشود. ا 

.  شود ی م ا یمشخص و حق دانشجو اح  ین یبازب   نی ها نمره نداده در اها را از قلم انداخته و به آن که استاد آن 

  یورت تقاضا موظف اند در ص د ی. اسات کند ی م رییتغ  ی نی بباز  ن ی در ا ان ی درصد دانشجو ۲۰نمرات ده تا  



جمله را   ن یا  ست،یها وارد ناگر اعتراض به برگه امتحان آن  ی نمرات خود حت ر ییدر جهت تغ  ان ی دانشجو

در اعالم نمره   د یاسات  ری تاخ ی درباره  ی . وست« یشد و اعتراض وارد ن یثبت کنند که »برگه شما بررس

  ر یقرار داده است تا در صورت تکرار تاخ ین یخود قوان ی علم  ئت ی ه  یاعضا  یدانشگاه برا نی افزود : ا

برگه امتحانات    حی گرفته شده و اجازه تصح  یاز و  عی استاد، ترف ی در اعالم کردن نمرات از سو

 .دهند ی را به او نم ان ی دانشجو

 

 خالصه مطالب 

 

روبه رو   ی متفاوت ط یخود با شرا  یان ی اعتراض به نمرات پا یمختلف برا  ی در دانشگاه ها ان ی دانشجو

مختلف   ی تواند در دانشگاه ها  ی و گاها مراحل انجام آن م  طیمجاز شرا  یزمان  ی زه  با ن،ی خواهند شد. قوان 

پرداخته شود   انشگاهاعتراض به نمره د  نی قوان یشده است تا به بررس  یمقالع سع نی متفاوت باشد. در ا

در   یباره پاسخ داده شود. در صورت وجود هرگونه سوال ن ی در ا ج یاز سواالت را یبه تعداد  ن یهمچن 

 . د ییآن با کارشناسان ما تماس حاصل فرما  ی ریگی پ  ی اعتراض به نمرات و نحوه  یچگونگ  ی  نه یزم


