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 تاریخ برگزاری امتحانات

 1931 ماهدی 93مورخ  یکشنبهالی  1931 ماهدی 11مورخ  سه شنبه: زمان شروع و پایان امتحانات

 .گرددبرگزار می( 1931 ماهدی  1الی  1)زمانی امتحانات عملی در بازه امتحانات عملی : نکته

 موارد ضروری برای ورود به جلسه امتحانات
 (از کاربری خود دریافت نماید 1931 ماهدی  13الی  ماهدی  4بایست کارت ورود به جلسه امتحانات خود را از دانشجو می)همرا داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی  .1

 (با مراجعه به واحد امور آموزشی)همراه داشتن کارت دانشجویی  .2

 (شودهای سالن بسته میدقیقه قبل از شروع امتحان، درب 13)مراجعه به سالن امتحانات راس ساعت اعالم شده  .9

را خواهند داشت که دانشجویی از جلسه امتحان خارج نشده باشد حتی اگر دانشجوی خارج شده از  دقت نمایید دانشجویانی که با تاخیر در جلسه امتحان حضور یابند، تا زمانی حق ورود به جلسه امتحان. 4

حق ورود به  مسئولیت عدم. بندی اعالم شده فوق در جلسه امتحان حاضر شویدگردد راس زمانبنابراین با توجه به احتمال خروج زود هنگام برخی دانشجویان، توصیه موکد می. رشته نباشدجلسه امتحان، هم

 .باشدجلسه امتحان بر عهده دانشجو می

 (برگزاری)مرحله شروع امتحان 
 . شودهای سالن بسته میدقیقه قبل از شروع، درب 13. دقیقه قبل از شروع امتحان در محل امتحانات حضور داشته باشد 93دانشجو موظف است حداقل  .1

 .قبل از ورود به جلسه امتحانی، از بورد مخصوص امتحانات از وسایل موردنیاز مطلع شوید .2

 .ترک نمایید آوری اوراق امتحانی تحویل نموده و سالن امتحانات را سریعاًپس از پایان امتحان موارد ذیل را به مسئول جمع. 9

 (درصورت وجود)برگه فرمول*نویس                 پیش* پاسخنامه              * برگه سوال               *

 :بندی برگزاری امتحانات بدین شرح استزمان
 شروع امتحان شدن درب سالن و توزیع سواالت امتحان بسته باز شدن درب سالن امتحانات ساعت امتحانی ردیف

 0راس ساعت  31:53ساعت  31:93ساعت  30:33-33:93 امتحان اول

 13:93راس ساعت  13:23ساعت  13:33ساعت  13:93-12:33 امتحان دوم

 19:33راس ساعت  19:23ساعت  19:33ساعت  19:33-14:93 امتحان سوم
 

 گرددمواردی که منجر به درج غیبت امتحانی می
 عدم حضور در جلسه امتحان.9حضور و غیاب امتحانی                                          عدم امضای لیست .2عدم نشستن در صندلی تعیین شده درس مربوط به خود                                       .1

 .گردددرج می صفردر غیر اینصورت در آن درس نمره . در جلسه امتحان، دانشجو تا زمانی که لیست حضور غیاب امتحانی را امضا ننموده باشد، حق ترک جلسه را نخواهد داشت حضورپس از : نکته

 .گرددنامه آموزشی غیبت در امتحان پایانی منجر به درج نمره صفر در درس مذکور میآیین 11مطابق ماده : نکته

 برخی از مصادیق تقلب در امتحانات
 (حتی در صورت عدم استفاده از آن)همراه داشتن تلفن همراه  .1

 (عالوه بر محرومیت از تحصیل، ممنوعیت حقوقی و قضائی به همراه خواهد داشت)فرستادن شخص دیگری به جای خود در جلسه امتحان  .2

 (حتی در صورت عدم استفاده از آن)ه همراه داشتن نت یا نوشتن مطالب بر روی دست، پا، میز، صندلی، نیمکت و دیوار یا مانند آن و غیره ب .9

 (Open Book)های اضافی به کتاب در امتحانات کتاب باز یا جزوه باز المسائل و یا چسباندن برگهشتن حلهمراه دا .4

 نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی و یا جابجایی برگه امتحانی .5

 هین به کادر اجرایی و مراقبین امتحانات، عدم رعایت نظم و انضباط، عدم توجه به تذکرات مسئولین، بر هم زدن نظم جلسات امتحاننویسی، اختالل در نظم و آرامش جلسه، نزاع و توصحبت کردن، کف .6

 نویس یا فرمول به بیرون از جلسهبردن برگه سوال امتحان و یا پیش .1

 (اشدمگر در مواردی که توسط استاد از قبل اعالم شده ب)همراه داشتن ماشین حساب  .0

 عدم تحویل، پاره کردن، بلعیدن و امها کردن نت .3

 .باشددر جلسه امتحان ممنوع می( ولو اینکه مربوط به امتحان درس نباشد)المسائل، تلفن همراه و هر گونه یادداشتی کیف، کتاب، جزوه، فرمول، حل همرا داشتن :نکته بسیار مهم

 .گردد از همراه آوردن این اقالم خودداری نماییدبند الف به جلسه امتحان ممنوع بوده و در سالن امتحانات محلی برای نگهداری این اقالم وجود ندارد توصیه میبه علت اینکه آوردن کیف و سایر موارد : نکته

 های ناشی از تقلب و تخلف امتحاناتبرخی مجازات
 حتی در صورت کسب نمره کامل درس -(مرتبه اول)در کارنامه و ثبت موضوع در پرونده آموزشی  25/3درج نمره تنبیهی . 1

 (مرتبه سوم)اخراج از دانشگاه و اعالم به وزارت علوم جهت درج در سوابق دانشجو .9   (                   مرتبه دوم)محرومیت یک نیمسال تحصیلی .2


