
 منشور برگزاری امتحانات

 اسالمی و شان و منزلت دانشگاهی را در مراکز رعایت نمایند. اتدانشجویان شئون -1

 امتحان حضور داشته باشند . از شروع امتحان در محل برگزاري  دقيقه قبل 15دانشجویان  -2

رگونه جابجایی در شماره را با شماره اعالم شده تطبيق دهند )هقبل از استقرار بر روي صندليها، شماره صندلی   -3

 شود ( .صندلی تخلف محسوب می

را  با ره دانشجویی، نام استاد، بارم بندي، مدت زمان آزمون و تاریخ آزمون نام، نام خانوادگی، شماره صندلی، شما -4

 تطبيق دهند.اوراق امتحانی نامه و پاسخ

تواند در جلسه امتحان ، در صورتی میمی گردد أخير  وارد جلسه امتحانی، دانشجویی که با تپس از شروع امتحان -5

 ، جلسه امتحانی را ترك ننموده باشد.که در امتحان مربوطه شرکت نموده شرکت نماید که هيچ دانشجویی

 را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند . کارت ورود به جلسهدانشجویان کارت معتبر دانشجویی و   -6

 حفظ نمایند.آرامش و سكوت جلسات امتحانی را  ر طول برگزاري امتحان،دانشجویان موظف هستند، د -7

 امتحانات گردد، بپرهيزند . موجب اختالل یا وقفه در برگزاري که می بایست از انجام اعمال یا رفتاري  دانشجویان -8

شت، کيف و تلفن همراه (، یاددا ماشين حساب ) بدون مجوزاسباب و لوازمی از قبيل کتاب، جزوه، به همراه داشتن  -9

 در جلسه امتحان ممنوع می باشد. 

صحبت کردن با ، یگران، نگاه کردن به ورقه د mp3pleyerانجام اعمالی مانند استفاده از تلفن همراه  و از  -10

 در جلسات امتحانی بپرهيزند .، ب، جزوه و از تبادل ورقه، کتااستفاده غيرمجاز از یادداشت، یكدیگر

 .هاي امتحانی منگنه شده را تفكيك و جداسازي ننمایندبرگه - 11

 ، ترك ننمایند .جرایی امتحاناتجلسات امتحانی را  قبل از انجام حضور و غياب توسط عوامل ا -12

 مستندات و مدارك امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند . -13

مستوجب عواقب قانونی شده و هم ، چنانچه فرد دیگري بجاي دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد -13

 خواهند شد.و و هم شخص جایگزین به کميته انضباطی معرفی دانشج

و مدارك الزم را جهت  اقدام نماید پزشكیساعت بعد از برگزاري امتحان فرصت دارد براي حذف  48دانشجو  -14

 ا واحد استانی، به مرکز آموزشی مربوطه تحویل نماید.مكاتبه ب

 چنانچه دانشجویی در امتحان غيبت نماید به هيچ وجه از وي امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد. -15

ساعت فرصت دارد تا نسبت به درج اعتراض خود در سامانه  48صرفاً دانشجو ، هم آواپس از ثبت نمره در سامانه  -16

  ماید.  ن اقداممذکور 

مدرس می بایست به منظور راهنمایی دانشجویان، در سر جلسه امتحان حضور بهم رساند و در صورت عدم امكان  -17

 ( هم رشته اي را به عنوان مدرس جایگزین به مرکز آموزشی معرفی نماید. تدریس حضور، نماینده )مدرس داراي مجوز

 دروس نظري و عملی را باید مطابق قوانين و مقررات آموزشیمدرس در طراحی سواالت امتحانی، بارم بندي  -18

 در نظر بگيرد.  دانشگاه

مراکز توجه نمایند که به همراه داشتن فرم هاي کميته انضباطی در جلسات آزمون الزامی است و کليه تخلفات  -19

 گردد. پایان امتحانات به واحد استانی ارسال در آزمون صورتجلسه شده و  جلسهمی بایست در 

روز فرصت دارند تا گزارش کارها را به استاد مربوطه  45در خصوص درس کارورزي و کاربينی دانشجویان حداکثر  -20

 تحویل دهند و در صورت کم کاري دانشجو، درس ناتمام مانده و ترم بعد باید مجدداً اخذ شود. 
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