
 1400نیمسال دوم دستورالعمل امتحانات پایان 

 ویژه دانشجویان 

 محترم دانشجویان اطالع به ذیل نکات ،نیمسال جاری پایان امتحانات در دانشجویان برای موفقیت آرزوی ضمن 

 :شود می رسانده

 .است تغییر قابل غیر و شد خواهد انجام شده اعالم برنامه طبق نیمسال پایان امتحانات * 

عملی( الزامی  –شرکت در امتحانات پایان نیمسال برای تمام دانشجویان و در همه دروس )اعم از نظری ، نظری  *

 می باشد و در صورت غیبت ، مطابق آیین نامه ) صفر یا حذف درس( برخورد خواهد شد.

 عملی نمره ثبت نماید نظری غیبت درس در دانشجو و باشد نظری و عملی بخش 2 دارای درس که صورتی در *  

 .گردد می ثبت امتحانی غیبت و نیست ممکن

 .است الزامییی دانشجو کارت همچنین و امتحانات جلسه به ورود کارت داشتن همراه * 

 .باشند حاضر جلسه برگزاری محل در امتحان شروع از قبل دقیقه 15الزم است  دانشجویان * 

و  شود امتحان حاضر جلسه در تاخیر با دقیقه 10 حداکثر دانشجو خاصی شرایط بروز علت به که صورتی در * 

 امکان امتحانی حوزه مسئول برگزاری تصمیم با باشد، نشده خارج امتحان جلسه از دانشجویی اینکه بر مشروط
شده  محسوب امتحان پاسخگویی زمان مدت تاخیر جزو مدت است بدیهی بود؛ خواهد میسر امتحان جلسه در حضور

 .وقت اضافه ای داده نخواهد شدبه دانشجو  و

دانشجو باید طبق شماره صندلی که آموزش برایش در نظرگرفته در جلسه امتحان بنشیند هرگونه تغییر صندلی  * 

 بدون هماهنگی با مسئول امتحانات ، ممنوع می باشد
 نخواهد را جلسه از خروج امتحانی و قبل از امضای صورتجلسه حضور وغیاب حق توزیع سواالت از بعد دانشجو * 

 .داشت

باشد حق شرکت در امتحان را نخواهد  داشته غیبت مجاز حد از بیش درسی های کالس در دانشجو چنانچه * 

داشت )درخصوص اینکه وضعیت این درس در سیستم آموزشی ، حذف یا غیبت ثبت شود دانشجو باید به آموزش 

 مراجعه نماید(

 غیبت نماید به هیچ وجه امتحان مجدد از وی گرفته نخواهد شد.چنانچه دانشجویی در جلسه امتحان * 

را  در این خصوص و مستدل باید مدارک مستنددانشجو ،  غیبت در امتحان به دالیل پزشکی بوده استچنانچه  -

 به آموزش دانشگاه تحویل نماید. ساعت بعد از امتحان 72حداکثر تا 

 مستندات کلیه داشتن همراه با ترخیص از پس باشد بستری بیمارستان در امتحان تاریخ در دانشجو چنانچه -

 مدارک را تحویل آموزش دهد. و مراجعه دانشگاه به پزشکی)از پذیرش تا ترخیص(

 نخواهد بود پذیر امکان شکلی هر به درس آن حذف امکان باشد داشته حضور امتحان جلسه در دانشجو چنانچه* 



 قادر و اورژانس حضور یابد چنانچه گزارش اورژانس تایید کند که گردد بیماری دچار امتحان حین در دانشجو اگر -
 .باشد می دانشگاه آموزشی شورای در طرح قابل درس حذف درخواست نمی باشد امتحان ادامه جلسه به

 به کمیته انضباطی دانشجویان ارجاع خواهد شد. امتحانات در تقلب و تخلف هرگونه *

 

 :باشد می زیر شرح به تخلف و تقلب مصادیق از رخیب -

 مجاز درس مدرس توسط که مواردی استثنای به( غیره و کتاب جزوه، یادداشت، نوشته، هرگونه از استفاده -

 )باشد شده اعالم

 .دانشجویان سایر با نوشت افزارها سایر و حساب نوشته ،ماشین هرگونه کردن بدل و رد -

 .امتحان محل به ارتباطی الکترونیکی وسایل سایر یا هوشمند ساعت همراه، گوشی از استفاده یا و همراه داشتن -

 .دیگری به برگه دادن نشان یا و دیگر دانشجویان امتحان برگه به کردن نگاه -

 .صندلی یا لباس پا، دست، روی بر درس به مربوط اطالعات نوشتن -

 و اهانت هرگونه و دانشجویان دیگر با ،صحبتشده تعیین محل در نشستن عدم آزمون، جلسه نظم زدن برهم -
 .امتحان مراقبین و برگزاری مسئولین با بدرفتاری

 .امتحان جلسه به غیرمجاز بازگشت و خروج -

 .دیگری جای به امتحان در شرکت یا و جلسه در خود جای به دیگری شخص فرستادن -

 .است انضباطی دانشجویان کمیته عهده بر دانشجویان امتحانی تخلفات درباره گیری تصمیم و رسیدگی مرجع
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