قوانين و آييننامه امتحانات
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

سالن امتحان مجهز به دوربين مدار بسته با قابليت ذخيره و كنترل مي باشد.
همراه داشتن اصل كارت دانشجويي و كارت ورود به جلسه امتحان براي دانشجويان در جلسات امتحان الزامي است و در صورت
عدم ارائه  ،ناظر دايره امتحانات از شركت دانشجو در جلسه امتحان جلوگيري مينمايد.
ضررور ي است دانشجويان عزيز نيم ساعت قبل از شروع امتحان در محل برگزاري امتحان حاضر باشند و پس از باز شدن درب سالن
امتحانات ،با توجه به شماره صندلي مندرج در كارت ورود به جلسه امتحان در محل اختصاص داده شده به خود بنشينند.
پس از شروع امتحان  ،دانشجويي كه تأخير دارد در صورتي مي تواند در جلسه امتحان شركت نمايد كه هيچ دانشجويي جلسه
امتحان را ترك نكرده باشد .بديهي است وقت اضافي به اين دانشجويان اختصاص نمييابد.
دانشجويان ملزم به امضاء ليست حضور و غياب هستند و تا قبل از اتمام حضور و غياب ،هيچ دانشجويي حق خروج از جلسه امتحان
را ندارند.
با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد  .برخي از مصاديق تقلب به شرح ذيل است:


داشتن كارت دانشجويي جعلي يا كپي گرفته شده



استفاده از هر گونه يادداشت ،نوشته ،كتاب غير مجاز و جزوه



رد و بدل كردن هر گونه نوشته با ساير دانشجويان



رد و بدل كردن هر گونه وسيله نظير ماشين حساب ،خط كش و...



همراه داشتن تلفن همراه به هر دليل حتي به صورت خاموش



نگاه كردن از روي ورقه امتحاني دانشجوي مجاور و يا نشان دادن ورقه به وي



نوشتن هر گونه اطﻼعات بر روي دست ،پا ،لباس ،ميز و نيمكت



بر هم زدن نظم جلسه امتحان ،عدم نشستن در محل تعيين شده و هرگونه مشاجره با مراقبين



خروج و بازگشت غير مجاز به امتحان



فرستادن شخص ديگري به جاي خود.

برخي از مجازاتهاي ناشي از تقلب در جلسه امتحان به تشخيص كميته انضباطي و اداره آموزش دانشگاه:
 درج نمره تنبيهي ) (٠/٢٥و ثبت موضوع در پرونده آموزشي
 محروميت موقت از تحصيل
 ساير مجازات ها بر اساس آيين نامه در خصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب.
* هيچ تفاوتي ميان دروس عمومي ،پايه و اختصاصي وجود ندارد و مرجع تصميم گيري ،كميته انضباطي دانشگاه است.
 -٧دانشجويان مجاز به آوردن اسباب و لوازم شخصي از قبيل جزوه ،كتاب ،يادداشت،كيف و تلفن همراه به محوطه برگزاري امتحان
نمي باشند .مراقبين و مسئولين جلسه امتحان موظف هستند با افرادي كه به اين امر توجه نميكنند برخورد قانوني نمايند و
دانشگاه هيچ مسئوليتي درقبال گم شدن اين وسايل ندارد .
 -٨پس از پايان امتحان تمام اوراق امتحاني )برگ سؤال ،پاسخنامه و چرك نويس( را به مراقب تحويل نماييد .خارج نمودن اين اوراق
تخلف محسوب ميشود.
 -٩در پايان جلسه ،از تجمع در سالن امتحانات و گفت و گو با ساير دانشجويان به دليل برهم خوردن آرامش و تمركز دانشجويان در
حال امتحان ،خودداري نماييد.
 -١٠در صورت هر گونه بي انضباطي و عدم توجه به تذكرات مراقبين جلسه ،از ادامه حضور دانشجو در جلسه امتحان جلو گيري به
عمل مي آيد و وضعيت دانشجو در كميته انضباطي بررسي ميگردد.
 -١١از تمامي دانشجويان محترم تقاضا مي شود ضمن رعايت موارد فوق الذكر همكاري ﻻزم را با مسئولين امتحانات به عمل آورند.

توصيه هاي ﻻزم:





پنج دقيقه قبل از شروع آزمون درب سالن امتحانات بسته شده و دانشجويان اجازه ورود نخواهند داشت.
حتماً طبق شماره صندلي اعﻼم شده توسط مسئولين برگزاري در جلسه آزمون بنشينيد در غير اين صورت و يا در صورت
جابجايي صندلي ،با دانشجو به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
لطف ًا هنگام توزيع اوراق امتحاني سكوت را رعايت فرماييد.
روي تمامي برگههايي كه در دست داريد )برگ سوال ،پاسخنامه و چرك نويس( مشخصات خود را بنويسيد.

مديريت امور آموزشي دانشگاه

