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  شیوه نامه اجرایی رسیدگی به اعتراضات آزمون
  

آیین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی موضوع تصویب شیوه نامه هاي اجرایی  3- 2- 8در اجراي بند  مقدمه:
  آزمون و به منظور تسهیل فرایند پاسخگویی به اعتراضات، این دستورالعمل تدوین و اجرا می گردد.

  اعتراضات نتیجه اعالمو  بررسی ارسال،: فرایند  1ماده 

ورت اعتراض به در هر یک از حیطه هاي المپیاد در ص دانشجویان شرکت کننده ،در ارتباط با مرحله غربالگري - 1-1
ساعت پس از  24ثر تا حداک اعتراضات خود را باید و یا نوع سوال چه از نظر علمی و چه ساختاري سواالت حیطه مربوط

بعد از آزمون به کاري روز  سهموظف است اعتراضات را حداکثر تا دانشگاه  به دانشگاه محل تحصیل اعالم نمایند. آزمون
  دبیرخانه المپیاد ارسال نمایند.

دبیرخانه المپیاد موظف است ضمن ارسال اعتراضات مرحله غربالگري به دبیر علمی هر حیطه، حداکثر تا یک هفته  - 2-1
  یج نهایی بررسی را به دانشگاه اعالم نماید.بعد از آزمون، نتا

 ( جلسه اي با حضور اعضاي کمیته علمی حیطهرا در وارد در مورد هر حیطه دبیر حیطه موظف است اعتراضات  - 3-1
  بررسی نمایند.و رییس کمیته فنی و دبیر علمی المپیاد  )باشددر آن حضور نداشته  که هیئت علمی دانشگاه معترض

صورتی که پس از بررسی، در نتایج اعالم شده تغییري ایجاد شود مراتب طی نامه رسمی از طریق دبیرخانه در  - 4-1
  المپیاد به دانشگاه ذینفع اعالم خواهد شد.

در صورت هر گونه اعتراض به عدم احراز شرایط آیین نامه از سوي شرکت کنندگان، موارد توسط دبیرخانه المپیاد - 5-1
طی نامه رسمی تذکر کتبی به دانشگاه مربوطه اعالم و در صورت راه یابی دانشجو به مرحله بعد،  ،تاییدبررسی و پس از 

  این پذیرش لغو گردیده و طبق مقررات و بر اساس نمره مکتسبه، نفر بعدي جایگزین خواهد شد.
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واالت به حوزه هاي آزمون، مکان ارسال س ،اعتراضات مربوط به نحوه برگزاري آزمون در دانشگاه ها از جمله تکثیر - 1- 6
تا طبق مقررات  توسط دانشگاه ها به حراست آزمون مرکز سنجش آموزش پزشکی منعکس گردد بایدبرگزاري آزمون 

   .آزمون ها با آن رفتار شود

مصوبات و خارج از  اقدامی مواردي که -1قابل بررسی است:  باشد ذیل موارد مورد ازیک یا چند  به اعتراض اگر -1- 7
ایراد ساختاري به سوال و پاسخ  - 2 باشد (نشان دهنده تخطی از شیوه نامه باشد). انجام شده شیوه نامه هاي اعالم شده

 المپیاد اصالح شود. فرآینداعتراضی که منجر به تغییر نتیجه آزمون شود یا باعث شود یک قسمت از  -3آن باشد. 

 3 حداکثر تادر مورد مرحله دوم آزمون انفرادي و مرحله گروهی،  با توجه به محدودیت زمان، اعتراض ها باید : 2ماده 
  ساعت توسط تیم مستقر در محل آزمون صورت گیرد. 3پس از آزمون ارائه شوند و بررسی اعتراضات ظرف  ساعت

کپی برداري و اثبات آن براي کمیته  یاتقلب ا در صورت اعتراض یک تیم به عملکرد تیم دیگر در ارتباط ب  :3ماده 
حیطه هاي مختلف در هیچ یک از افراد آن تیم اجازه شرکت علمی، تیم برگزیده از دور مسابقات حذف خواهد شد و 

   دوره هاي بعدي را نخواهد داشت.  

 دبیر علمیرییس کمیته فنی، بر عهده  در ایام برگزاري المپیاد شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه نامه  :4ماده 
    دبیر اجرایی المپیاد می باشد و موارد در اولین جلسه کمیته فنی طرح خواهد شد.و 

، یازدهمین دوره المپیاد علمیرسید و از  ماده به تصویب کمیته فنی 5این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه و  :5ماده 
  قابل اجرا است.

  


