
 

  بسمه تعالي
  نامه برگزاري امتحانات آئين

  :نمائيم به نكات ذيل جلب مي را سال جاري توجه شما امتحانات نيم ضمن آرزوي موفقيت براي كليه دانشجويان عزيز در  
  .طول برگزاري امتحانات الزامي است همراه داشتن اصل كارت دانشجويي در  .۱
  .ندارند جلسه امتحان را حق شركت در،مجاز حد امتحان بعلت غيبت بيش از دانشجويان محروم از  .۲
صـندلي   كه اعـالم گرديـده مالحظـه و در    ليست كامپيوتري را در به جلسه امتحان، دانشجو بايد شماره صندلي خود ورود قبل از  .۳

  .شد جلسه تلقي خواهد اينصورت به منزله غيبت در غير در گيرد، مربوطه قرار
  .شد خواهد ه برگزاركليه امتحانات رأس ساعت اعالم شد  .۴
هرگونه  ، مبادلهگردد تقلب محسوب مي ممنوع بوده و جلسه امتحان در ...و تلفن همراه ،يادداشت ،كتاب هرگونه جزوه، از استفاده  .۵

 .شود مي خاطي طبق مقررات آموزشي رفتار فرد با و غيره به منزله تخلف محسوب گرديده و شين حسابام جدول، ،كتاب جزوه،

باشـد قبـل از امتحـان     مي مجاز ...و كتاب جزوه، جدول، از  استفاده  درس مربوطه استاد تاييد كه با امتحاناتي در موظفنددانشجويان  .۶
 .نماينداقدام  به تهيه موارد مورد نيازنسبت 

چنانچـه  . شـد  امتحـان تلقـي خواهـد    آموزش به منزله شـركت در  نظر دفترچه امتحاني از اخذ دانشجو به جلسات امتحان و ورود  .۷
  . شد موجه تلقي خواهد غايب غير غياب ترك نمايد، و حضور دانشجو به هر علت جلسه امتحان را قبل از

  .شد خواهد امتحان هردرس به كميته انضباطي ارسال گزارش تخلف در .۸
خدمات آموزشي دانشـكده  بايست موضوع را به اطالع مسئول  مي همان روز در شوند امتحان دچار بيماري مي روز دانشجوياني كه در .۹

 حداكثرتا و گواهي پزشكي دريافت نموده و روز معاينه شوندهمان  در دانشكده مراجعه و در دانشگاه مستقر به پزشك معتمد رسانده و
تشخيص موجه بودن يانبودن غيبت به عهـده شـوراي آموزشـي    . امتحان مورد نظر به آموزش دانشكده تحويل نمايند يك هفته پس از

  .باشد ده ميدانشك

 

ترتيب  ننموده اند   رعايت را ۹بند مندرج در موارد جانب دانشجو كه هركدام از از هاي پزشكي ارائه شده به گواهي: توجه
  .داده نخواهد شد اثر

 .گردد امتحانات به نحو شايسته برگزار لذكر،ا فوق رعايت موارد رود با همكاري و مي انتظار

      ۸۴۰۶۳۳۵۹:   ره تلفن جهت اطالع رسانيشما
  با تشكر                   

  مات آموزشي دانشكده مهندسي صنايعخد               
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