
ه یطالعا  

۱۴۰۰اول  مسالین انیقابل توجه و مهم در مورد امتحانات پا نکات  

: ی گرام  انیدانشجو   

دانشجو در هنگام ورود به دانشگاه    یبهداشت ی) در تلفن همراه ( و پروتکل ها ونیناس یواکس   یکیالکترون یکارتها  -1

.خواهد شد  یو در طول امتحانات مطالبه و بررس    

2-تاریخ امتحانات با اندکی  تغ ییر روز ۲۳ آذر ماه اعالم و در برنامه هفتگ ی هر دانشجو قابل رؤیت  خواهد بود ، لذا  

پرینت کارتهای  ورود به جلسه را از ۲۴ آذر ماه دریافت کرده و حداکثر تا تار یخ  ۰۴/ ۱۰/ ۱۴۰۰ فرصت دارید  پس  

فرد در   ی امتحانات )که زمان امتحان و شماره صندل هکارت ورود به جلس  نتیشخصاً پر ی کیحساب الکترون ه یازتسو

  افتی، پرداخت و در تیبه سا یرفع هر گونه مشکل اعم از عدم دسترس  ی . برا د یینما افت یشده است (را در د یآن ق

امتحان   ن ی، مراقب د یینما یری گ یقبل از زمان مقرر به دانشگاه مراجعه و پ د ی، با یپرونده آموزش  یکسر  لیچک ، تکم

را ندارند، ضمنا مراجعه   انیمجوز اخذ امتحان از دانشجو ییارائه کارت ورود به جلسه عکس دار و کارت دانشجو  ونبد 

.امتحان حذف خواهد شد  نی کارت ورود به جلسه امکان نداشته و اول افت یدر ی دانشجو به آموزش در روز امتحان برا   

داشته باشند،  با گزارش استاد نمره    بت یجلسه( در کالس هر درس غ  3از    ش یاز حد مجاز ) ب  ش یکه ب  ی انیدانشجو  - 3

 د یقبل از امتحانات با انیدانشجو نگونه یترم را ندارد. لذا ا  انیحق شرکت در امتحان پا آن درس صفر منظور و دانشجو  

.اطالع دهند  زیامتحان مشخص وبه واحد امتحانات ن  جلسهحضور در  ی خود را برا  ف یضمن مذاکره با استاد تکل  

ورود    ریاز تاخ یر یشگ یپ یبرا برنامه اعالم شده(، لذا نی) طبق آخر گردد ی امتحان رأس ساعت اعالم شده برگزار م  -4

.است یقبل از آزمون در دانشگاه ضرور   قهیدق 1۵ ان یاز امتحان حضور دانشجو ت یو محروم  

ورود به آنها   ری که با مجوز آموزش اجازه حضور در جلسه امتحان داده شده است ، بابت تأخ ی انیبه دانشجو:   تبصره 

 وقت اضافه داده نخواهد شد . 

و تخلف در جلسه   بتی. عدم امضاء به منزله غند یرا امضاء نما ابید صورت جلسه حضور و غموظفن  انیدانشجو  -۵

.برگه سواالت اجازه ترک جلسه امتحان را نخواهد داشت ع یپس از توز جوامتحان محسوب خواهد شد. دانش   

   . گرددی م  یدرس مورد نظر تلق  یبه منزله نمره صفر برا  مسالین انیدر جلسه امتحان پا  بتیغ - 6      

امتحان با در   نیآخر ی توانند پس از برگزار ی دارند م  بتیاز دو جلسه امتحان غ ش یب لیکه به هر دل   یانیدانشجو :تبصره 

مدارک معتبر دال بر عدم حضور درامتحان به آموزش دانشگاه مراجعه و درخواست حذف   ای  ی پزشک یدست داشتن گواه

. گرددیمربوط صفر منظور م درس ت در صورت عدم مراجعه ، نمره اس  یهیبد  ند،یدرس نما  



حفظ و   ت یو مسئول شودی و ... در جلسه امتحان تخلف محسوب م ادداشتیهمراه داشتن هر گونه کتاب، جزوه،  -7

. باشد ی به عهده دانشجو م ز یدر خارج از جلسه امتحان ن لیوسا نیا ینگهدار  

که    یروشن (در جلسه امتحان به نحو  ا یمشابه )خاموش   لیوسا  ریاسای،اپل واچ  ی ،هندزفر ل یهمراه داشتن موبا-8

  یدرمحل   لیوسا نی)ا. باشد تخلف محسوب و برابرضوابط با دانشجو رفتار خواهد شد  تیتوسط مراقب قابل رو

شود که قابل مشاهده نباشد( ینگهدار  

در درس /. 2۵به منزله اخذ نمره   ،یانضباط ه یتخلف در جلسه امتحان، عالوه بر تنب 8و 7مفاد بند  تیعدم رعا: تبصره 

. باشد ی مورد نظر م  

ساعت قبل از امتحان به کارشناس   م یحداقل ن د یساعت دو امتحان دارند با کیکه همزمان در   یانیدانشجو  -9

هرامتحان به   یاست برا یهی. ) بد ند ینما ف یسب تکلانجام امتحان دروس خود ک یآموزش مراجعه و در مورد چگونگ 

.(وقت مقرر در برگه سوال داده خواهد شد  ک یتفک    

هفته پس از اعالم نمرات موقت، با مراجعه به   ک یحداکثر  د یکه به نمره استاد اعتراض دارند، با یانیدانشجو-10

.ند یدانشگاه ، اعتراض خود را نسبت به نمره استاد اعالم نما تیسا  

پروژه و ... را روز امتحان همراه داشته تا فقط به استاد درس مورد نظر   ق، یتحق ،یعلم  ی کارها د یبا انیدانشجو-11

. دهند   لیتحو  

  

 با تشکر    

 امتحانات    


