آیین نامه برگزاری امتحانات
 -1امتحانات پایان نمیسال طبق برنامه اعالم شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
 -2حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان فقط از طریق کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی انجام می
گیرد .دانشجویان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه به سیستم پویا دانشگاه مراجعه نمایند.
 -3کلیه امتحانات راس ساعت و روز اعالم شده برگزار می گردد ،برای تأخیر در امتحان نمره صفر منظور می شود،
لذا توصیه می گردد حداقل یک ربع ساعت قبل از شروع هر امتحان پس از مشاهده شماره
صندلی خود به محل امتحان مراجعه نمایند.
 -4با موضوع تخلف و تقلب در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد .برخی از مصادیق تخلف و تقلب به شرح
زیر است:

• داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده
• استفاده از هرگونه نوشته ،یادداشت  ،جزوه و کتاب غیرمجاز
• رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان

• رد و بدل کردن هرگونه وسیله نظیر ماشین حساب ،قلم ،خط کش و غیره بدون هماهنگی با مراقبین
• به همراه داشتن تلفن همراه به هر دلیل (تلفن همراه خاموش نیز نباید همراه دانشجو باشد).
• نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی
• نوشتن هر گونه اطالعات بر روی دست یا لباس ،میز و نیمکت

• برهم زدن نظم جلسه امتحان ،عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین
• خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان
• فرستادن شخص دیگری به جای خود

آیین نامه غیبت در امتحانات
 -1چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
 -2مسافرت در طول امتحانات پایان نیمسال ،دلیل موجهی برای غیبت نخواهد بود و غیبت در این مورد غیرموجه
است.
 -3چنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستری شود ،می بایست در همان تاریخ بستری ،مراتب را به اطالع
آموزش برساند و پس از ترخیص ،کلیه مدارک بیمارستان را جهت بررسی به شورای آموزشی دانشکده ارائه
نماید.

