
 (ویژه اساتید)امتحانات پایان ترم دستورالعمل

 

 و  هیچ مقامی مجاز نیست دانشجویی که طبق لیست آموزش در جلسه امتحان شرکت کرده را از آزمون محروم سازد

 .بالعکس دانشجویی که طبق لیست آموزش محروم از جلسه می باشد را امتحان بگیرد

خرداد  10( استاد محترم تا 16/3باشد)بیش از  داشته غیبت مجاز حد از بیش درسی هاي کالس در دانشجو چنانچه -

زمان دارد که به آموزش غیبت دانشجو را اعالم نماید.الزم به ذکر است اعالم بعد از تاریخ مذکور مورد قبول  1401

میگردد حق نیست و از نظر آموزش دانشجو می تواند در امتحان شرکت کند از طرفی دانشجویی که غیبت آن اعالم 

شرکت در امتحان را ندارد)لطفا اساتید محترم ضمن توجه به آخرین مهلت اعالم غیبت ها ، در اعالم اسامی دانشجویان 

 نیز نهایت دقت را داشته باشند(

 باشد نمی مجدد امتحان اخذ به مجاز استاد دلیلی، هر به امتحان در دانشجو غیبت صورت در. 

 تحویل آموزش  روز کاري قبل از زمان برگزاري امتحان 3هاي امتحانی را پس از طرح تا الزم است اساتید محترم سؤال

 دانشگاه دهنددر غیر اینصورت تکثیر سواالت به عهده شخص استاد خواهد بود

  یپ شده باشدتا طبق فرمت طرح سوال که در کانال اساتید در ایتا اطالع رسانی شده،بایدسواالت. 

 حاضر امتحان جلسه در نتواند استاد چنانچه .است الزامی امتحان جلسه در اصلی مراقب بعنوان درس هر مدرس حضور 

 خود جایگزین عنوان به را مربوطه وزشیآم گروه همکاران از یکی امتحان شروع از قبل 48 حداقل تا است موظف شود،
  .شود حاضر امتحان جلسه در تا نموده معرفی گروه مدیر به

امتحان اعم از حضوري یا آنالین ، براي عدم حضور استاد در جلسه "قراداد حق التدریس ،  6ماده  4 بندبا استناد به  -

 نمی گردد. محسوبو حق الزحمه جلسه امتحان براي استاد  "وي غیبت لحاظ می شود

  مسئولیت روز بعد از امتحان درس می باشد 10 حداکثر حداکثر تا سه روز بعد از امتحان و تایید نمراتمهلت اعالم نمره.

 قرارداد حق التدریس خواهد بود. 6ماده  3طبق تبصره  مالحظاتمتوجه استاد و تاخیر در اعالم و تاییدنمرات ناشی از 

 عملی را ندارد.-ري و نظريهیچ نمره اي قابلیت جایگزینی براي امتحان پایان ترم در دروس نظ 

 شود هدارينگ مدرس توسط نیمسال یك مدت به حداقل باید درس هر امتحانی هاي برگه. 

 دقیقه، 10 از بیش تاخیر صورت در .باشد نمی مجاز درس امتحان شروع ساعت از قبل سواالت تحویل در استاد تاخیر 

 .باشد می مربوطه استاد عهده به امتحان شدن لغو عواقب لغو و کلیه درس آن امتحان

 شمارش را امتحانی اوراق و امضا را درس امتحان جلسه صورت است موظف استاد اشتباه، گونه هر از جلوگیري منظور به 
 .باشد می استاد متوجه مسئولیت صورت این غیر در است بدیهی بگیرد؛ تحویل و

 و نبوده مجاز استاد توسطنظري  امتحان از قبل عملی نمره ثبت باشد نظري و عملی بخش 2 داراي درس که صورتی رد 

 .شد محسوب خواهد براي آن درس امتحانی غیبت نماید غیبت نظري قسمت در دانشجو چنانچه


