
 آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی

 مقدمه

اجرایی امتحانات ضمن به منظور تقویت روحیه نظم پذیری و قانون گرایی در دانش آموزان، شایسته است مدیران و عوامل 

بی نظمی در جلسه  و تی المقدور از بروز هر گونه تخلفنظارت دقیق بر برگزاری امتحانات سعی نمایند که ح اجرای صحیح و

جلوگیری شود. آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی برای برخورد با تخلفات احتمالی تدوین گردیده است. انتظار امتحانی 

دانش آموزان متخلف را متنبه و سایر دانش آموزان را به انجام رفتارهای صحیح و  می رود مفاد آن به گونه ای اجرا شود که

 یلی تشویق نماید.رعایت مقررات تحص

چنانچه دانش آموزی در امتحانات نهایی یا داخلی مدارس، مرتکب تخلف شود، برابر مفاد این آیین نامه و  -1ماده 

 رفتار خواهد شد. مندرجات جدول پیوست با وی 

ظور و در کارنامه نمره صفر به عنوان نمره آن درس من نات پایانی به علت تخلف صفر شود،اگر نمره درسی در امتحا -2ماده 

 ثبت می گردد.

ضباط وی نیز در چنانچه پس از اعمال مفاد این آیین نامه، نمرات کلیه دروس دانش آموز متخلف صفر شود، نمره ان -3ماده 

 خواهد شد.همان نوبت صفر 

دانش آموزی که در امتحانات داخلی یا نهایی دوره متوسطه در یک نوبت امتحانی مرتکب تکرار تخلف شود،  -4ماده 

 امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه دروس محروم می گردد.

ه فرد مذکور دانش آموز باشد، اگر به جای دانش آموز فرد دیگری در جلسه امتحان شرکت نماید، در صورتی ک -5ماده 

کلیه ی امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه دروس همان نوبت محروم می شود. در 

صورتی که دانش آموز نباشد مدیر مدرسه در امتحانات داخلی و رئیس هیئت ممتحنه در امتحانات نهایی مراتب را به اداره 

اداره آموزش و پرورش مکلف است فرد خاطی را به مراجع قضایی ذی صالح احیه گزارش خواهد نمود. آموزش و پرورش ن

   معرفی نماید.

تخلف خواه زمان برگزاری امتحان، هنگام تصحیح ورقه و هر زمان دیگری مشخص شود مشمول مقررات این آیین  -6ماده 

 نامه خواهد بود.

نهایی نوبت بعدی سال سوم متوسطه محروم شده باشد. تحویل پرونده و مدارک چنانچه فرد متخلف از امتحان  -7ماده 

 تحصیلی وی تا قبل از اتمام محرومیت مجاز نیست.

 بوده است. بل از محرومیت مجاز به شرکت در آنمنظور از نوبت، اولین فرصت امتحانی است که دانش آموز قتبصره: 

برعهده شورای مدرسه و در امتحانات نهایی به عهده کمیسیون رسیدگی به رسیدگی به تخلف در امتحانات داخلی  -8ماده 

 است. تخلفات امتحانات نهایی

چنانچه تخلفی صورت گیرد که با هیچ یک از موارد این آیین نامه قابل انطباق نباشد، تعیین نوع مجازات در  -9ماده 

عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی خواهد امتحانات داخلی بر عهده شورای مدرسه و در امتحانات نهایی به 

 بود.



 

 

 

 

 انواع تخلفات و نحوه برخورد با دانش آموزان در امتحانات

ف
ردی

 

 نحوه برخورد نوع امتحان نوع تخلف

همراه داشتن کتاب، جزوه، یاداشت و سایر وسایل غیر  1
 .مجاز مانند بی سیم و تلفن همراه

امتحانات 
 داخلی
 

امتحانات 
 نهایی

 

 می شود. صفرنمره درس 

گذاشتن هر نوع عالمت روی ورقه امتحانی به منظور  2
 .سوء استفاده

امتحانات 
 داخلی
 

امتحانات 
 نهایی

- 
 

 می شود. صفرنمره درس 

استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب، جزوه، یاداشت و - 3
 .سایر وسایل غیر مجاز

پاسخگویی به سؤاالت امتحانی از طریق نگاه کردن -
ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا صحبت       به 

 .کردن با آن ها
 .ردوبدل کردن یاداشت و روش های مشابه-

امتحانات 
 داخلی

 
امتحانات 

 نهایی

 می شود. صفرنمره درس 

 

 باطلامتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی 

همان نوبت و از شرکت در بقیه امتحانات 

 می شود.  محروم

 .بیرون بردن ورقه امتحانی- 4
 .نوشتن ورقه امتحانی برای دانش آموز دیگر-
استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانش -

 آموز دیگر
 .مشارکت در تعویض اوراق امتحانی-

امتحانات 
 داخلی

 
امتحانات 

 نهایی

 می شود. صفرنمره درس و انضباط 

 

       باطلامتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی 

شرکت در بقیه امتحانات همان نوبت از  و

 می شود.  محروم

فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه - 5
 .امتحان

 .اخالل در نظم جلسه یا حوزه امتحانی-
افشا شده یا افشا یا استفاده از سؤاالت امتحانی 

 .مشارکت در افشای سؤاالت امتحانی

امتحانات 
 داخلی

 
امتحانات 

 نهایی

 می شود. صفرنمره درس و انضباط 

 

و متخلف از امتحانات  صفرنمره کلیه دروس 

می شود و موضوع به  محروم نوبت بعدی

 ذی صالح گزارش می گردد. مراجع قضایی

 

 اژه ایمدیریت دبیرستان استعدادهای درخشان شهید 


