
  آئین نامه برگزاري و غیبت در امتحانات  پایان ترم 

بخـش   2بـه شـرح زیـر در     کمیته برگزاري امتحاناتآیین نامه برگزاري و غیبت درامتحانات پایان ترم در 
  . امتحانات به تصویب رسید  در و غیبتامتحانات  برگزاري 

  :امتحانات آئین نامه برگزاري) الف

 . تحان دقت نمایند دانشجویان به تاریخ و ساعت ام - 1

 .حضور داشته باشند درمحل برگزاري آزمون دانشجویان یک ربع قبل از شروع امتحان  - 2

هـر گونـه   (شماره صندلی رابـا شـماره اعـالم شـده تطبیـق دهنـد       ، ل از استقرار برروي صندلی قب - 3
 ).اره صندلی تخلف محسوب می شودشمجابجایی در 

اره دانشـجویی و نـام اسـتاد را بـرروي تمـامی برگـه هـاي        نام ، نام خانوادگی ، شماره صندلی ، شم - 4
 . پاسخنامه و یا اوراق امتحانی بنویسید 

تنهـا درصـورتی    حضور پیدا کـرده باشـد  دردانشکده دانشجویی که با تأخیر  ، متحانپس از شروع ا - 5
 . را ترك نکرده باشد امتحان می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه 

 .دانشجو الزامی می باشدرا در هرجلسه امتحانی به همراه دانشجویی کارت همراه داشتن  - 6

دانشجویان موظف هستند درطول برگزاري امتحان آرامش و سـکوت جلسـات امتحـانی را رعایـت      - 7
 .نمایند 

گـردد  میحان تاري که موجب اختالل یا وقفه در برگزاري امتزانجام اعمال یا رفدانشجویان موظفند ا - 8
  .رهیز نمایندپ

ماشین حساب ، یادداشت ، کیف و تلفـن همـراه    ه،اسباب و لوازمی از قبیل کتاب، جزوهمراه داشتن  - 9
mp3player بـه   اقـالم مـذکور مراتـب   مشاهده هـر یـک از   ممنوع بوده و درصورت جلسات امتحانی در

 .خواهد شد  مقررات اقدام طبقمنزله تقلب محسوب شده و 

  . نگنه شده را تفکیک ننمایند برگه هاي امتحانی م-10

  .جلسات امتحانی راقبل از حضور وغیاب ترك ننمایند-11 

  .مستندات و مدارك امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایند  -12    



چنانچه فرد دیگري به جاي دانشجو در جلسه امتحان حضورداشـته باشـد مسـتوجب عواقـب قـانونی      -13     
  .د جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد شده و هم دانشجو وهم فر

صحبت کردن ، ردوبـدل کـردن هـر گونـه وسـیله ، وجـود هـر گونـه         –نگاه کردن به ورقه دیگري  -14
مشاجره با مراقبین و پرسیدن سواالت غیر مـرتبط درجلسـات امتحـانی تخلـف     لباس، اطالعات بردست و پا ، 

  .محسوب می گردد

دامی که به منزله تقلب تلقی شود دانشجو بدون هـیچ گونـه اغمـاظی    هرگونه اقدرصورت مشاهده - 15    
  .به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد 

  :توجه 

توسط کمیته انضباطی دانشگاه تعیین مـی گـردد و مـی توانـد     مجازات ناشی از تخلفات در جلسات امتحانی 
ت یک ترم یا چنـد نیمسـال و یـا حتـی     ثبت موضوع در پرونده آموزشی و محرومیت به مد تانمره % 25از

  . اخراج از دانشگاه باشد ضمناً هیچ تفاوتی میان دروس عمومی و اختصاصی وجود ندارد 

  آیین نامه غیبت در امتحانات ) ب

حان پایان ترم نمـرات امتحـان   عدم شرکت درامت درصورت شرکت در امتحان پایان ترم الزامی است و -1
 2تکالیف براي دانشجو به هیچ عنوان در نظـر گرفتـه نخواهـد شـد ، چنانچـه درس در       ونمراتترم  میان

یـان تـرم   در صورت عـدم شـرکت در امتحـان پا    ،بخش نظري و عملی  بوده و با یک کد درس ارائه شود
دانشجو به حساب نخواهـد آمـد و نمـره صـفر درکارنامـه      آن  تئوري ، نمره بخش عملی نیز براي بخش 

  . ثبت می شود  براي آن درس

  .امتحان مجدد بعمل نخواهد آمد ، درصورت غیبت  -2

می بایست مراتب را قبل از شـروع  اري قادر به شرکت در امتحانات نباشد مچنانچه دانشجویی بدلیل بی -3
ـ   مسئول آموزشامتحان به صورت حضوري یاتلفنی به اطالع  از  یمربوطه برساند و گواهی اسـتعالجی ازیک

  . پس از برگزاري امتحان به آموزش دانشکده ارائه نماید  دراسرع وقتد دانشگاه اخذ و پزشکان معتم

چنانچه دانشجودرتاریخ امتحان در بیمارستان بستري گردد درهمان تـاریخ بسـتري مراتـب را بـه نحـو       -4
بـه   دراسـرع وقـت  ك بسـتري را  رسانده و پـس از تـرخیص کلیـه مـدار     مسئول آموزشمقتضی به اطالع 

  . ش ارائه نمایدآموز



بایسـتی   شـود  شـرکت در امتحانـات   هرگونه بیماري خاص کـه منجـر بـه نـاتوانی در    درصورت ابتال به  -5
خـودرا قبـل از شـروع امتحانـات     ، دانشجو موظف است واحدهاي انتخابی براساس گواهی هاي تایید شده 

  . حذف نماید 

هی موجه تشخیص داده شود درس مربوطـه  چنانچه غیبت دانشجو در امتحان توسط کمیته هاي دانشگا-6
کمتـر  )واحـد 12(الزمچنانچه درنتیجه حذف واحـدهاي دانشـجو از حـد نصـاب     .در کارنامه حذف می شود 

یک ترم کامل محسوب شده و مشمول مقررات یک ترم کامل می گردد و در صـورت عـدم دالیـل     گردد
  . د موجه توسط کمیته هاي مربوطه نمره صفر درکارنامه درج می شو



  :شرح وظایف مراقبان

 دقیقه قبل از برگزاري امتحان  15حضور در جلسه امتحان  -

 هدایت دانشجویان باحفظ نظم و ترتیب به محوطه امتحان -

کنترل کارت دانشجویی و همراه نداشتن جزوه،کتاب، تلفن همراه، لپ تاپ، بـه هنگـام ورود بـه     -
 جلسات امتحان

 و تحویل به کارشناسان محترم مسئول رشته ها ، شمارشوري آنمع آج ،توزیع برگه هاي سوال  -

 . ع به موقع آزمون و پایان پذیرفتن آن در ساعت مقرر دقت در شرو -

 . حتماً برگه ها به استاد مربوطه تحویل و امضاء اخذ شود  -

 . هماهنگی و اطالع به مدیر آموزش انجام شود  باهر گونه تغییر برنامه مراقبین  -

تخلف در زمان امتحان و در همان جلسه ثبت و تحویل مسـئول آمـوزش داده    فرم گزارش هر نوع -
 . شود 

گزینه اي براساس درخواست مدرس بـه تعـداد ودانشـجویان     4پاسخنامه از قبل جهت آزمونهاي  -
 . همراه پاکت سواالت توسط مراقبین تحویل گرفته شود 

ویل گرفته شده ثبت نـام دانشـجو در   اصل برگه هاي امتحانی همراه با پاسخنامه از دانشجویان تح -
 . برگه امتحانی و پاسخنامه الزامی است 

  . هر نوع مشکلی در جلسه امتحان با مسئول آموزش هماهنگی شود  -

 

  

 


