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منظور هماهنگی و وحدت رویه در برگزاری ، بهسالنیمامتحانات پایان  عنایت به فرارسیدن با

توسط  ذیل جهت رعایت مفاد آندستورالعمل  ،و ایجاد فضایی آرام و مناسب امتحانات

 گردد:می اعالم دانشجویان

  .است الزامی جلسه در جلسات امتحان به ورود کارت و دانشجویی کارت داشتن همراه .1

قبال اشیاء  داری دردانشجویان از به همراه آوردن اشیاء قیمتی در روز امتحان خودداری فرمایند. بخش امانت .2
 قیمتی مسئولیتی ندارد.

دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری آزمون حاضر باشند. پس از  15دانشجویان موظف هستند حداکثر  .3
 شروع امتحان دانشجویان حق ورود به جلسۀ امتحان را نخواهند داشت.

های الزم را با زمان است، باید قبل از شروع آزمون هماهنگیدانشجویانی که ساعت آزمون دو درس آنها هم .4
 عمل آورند.به اناتامتحمسئول رئیس آموزش دانشکده و یا 

 .در صورت غیبت در امتحانات به دلیل پزشکی، دانشجویان ملزم به رعایت آیین نامه غیبت امتحانی می باشند .5

 این .بنشینند خود جای در امتحانات دایرۀ سوی از شده اعالم صندلی شمارۀ طبق اندموظف دانشجویان تمامی .6
 محسوب تخلف آن تعویض یا و صندلی شمارۀ به دانشجو توجه عدم و کرد خواهد تغییر آزمون هر در شماره

 .شودمی

 نند،ک امضاء را امتحانی جلسۀ غیاب و حضور لیست امتحان، محل از خروج از قبل اندموظف دانشجویان کلیۀ .7
 .شوندمی محسوب غایب صورت این غیر در

توانند شده در سامانۀ آموزشی دانشگاه میبندی اعالم دانشجویان تا قبل از نهایی شدن نمرات، طبق برنامۀ زمان .8
 .از طریق همین سامانه تقاضای تجدیدنظر در نمرات )ثبت موقت شده( را ارائه نمایند

 رتکبانم است. شده بینی مقررات پیش از تقلب و تخلف دو عنوانِ آزمون جلسۀ نامۀ انضباطی درمطابق آئین .9
 :شد خواهند معرفی انضباطی شورای به مذکور موارد

 سیلۀو هر یا و هندزفری همراه، تلفن)  تجهیزات ،(مکتوب غیر و مکتوب) اطالعات از محرز استفادۀ: تقلبالف( 

 نباشد، مجاز که نحوی به دیگر امکانات سایر و( باشد داشته تصویری یا صوتی پیام انتقال قابلیت که الکترونیکی
 .باشد اشتباه نامهپاسخ در شدهدرج هایپاسخ اینکه ولو شودمی محسوب تقلب

 اشد،ب داشته را همراه باال امکانات و...(  و همراه تلفن) تجهیزات مکتوبات، دانشجو کهصورتی در: تخلف (ب

ه شناخت متخلف کند، نقض را آزمون جلسۀ مقررات سایر یا و نگردد توسط وی محرز آنها از استفاده اما
 خواهد شد.شد و به شورای انضباطی دانشگاه معرفی  خواهد

 اشدب استفاده حال در و دسترس در که آزمون، جلسۀ در تجهیزات سایر و روشن همراه تلفن داشتن همراه: مهم نکتۀ

، گوشی و یا سایر تجهیزات الکترونیکی سپاری، امانت امکان عدم ازجمله دلیل، هر به کهصورتی در. است تقلب مصداق
 زا تخلف مصداق صورت موارد فوقاین غیر در نباشد، دسترس در و بوده این وسایل خاموش همراه دانشجو است، باید

 .است مقررات
 


