
 اطالعیه نکات قابل توجه و مهم در مورد امتحانات پایان نیمسال اول1401

 

گرامی: دانشجویان  

   دانشجویان  لذا ،است رویت قابل درسامانه دانشجو هر هفتگی برنامه در تغییر اندکی با امتحانات تاریخ. 1   

)طبق اطال عیه امور مالی(،  حساب تسویه از پس 15/10/1401 تا حداکثر و 01/10/1401تاریخ  ازمی توانند 

خود  است( شده قید آن در فرد صندلی شماره و امتحان مانز که) امتحانات جلسه به ورود کارت پرینت اشخص

 تکمیل، چک دریافت و پرداخت ،سایت به دسترسی عدم از معا مشکل گونه هر رفع برای .کنند دریافت را

 ارائه بدون امتحان مراقبین ،نمایید پیگیری و مراجعه دانشگاه به مقرر زمان از قبل باید ،آموزشی پرونده کسری

،ندارند را دانشجویان از امتحان اخذ مجوز دانشجویی کارت و دار عکس جلسه به ورود کارت  

مجوزی نخواهد داشت. جلسه به ورود کارت دریافت برای ، امتحان روز در آموزش به دانشجو مراجعه ضمناً  

ورود تلفن همراه به جلسه امتحان ممنوع است لذا ارائه تصویر کارت ورود به جلسه در تبصره :چون 

  تلفن همراه پذیرفته نخواهد بود.

گزارش (درکالس هر درس غیبت داشته باشند،با طبق اطالعیه های قبلی)بیش ازحد مجازدانشجویانی که . 2

لذا اینگونه دانشجویان  پایان ترم را ندارد. در امتحانحق شرکت منظور و دانشجو  صفرآن درس نمره اد تاس

قبل ازامتحانات باید ضمن مذاکره با استاد تکلیف خودرا برای حضور درجلسه امتحان مشخص وبه واحد 

 امتحانات 

 نیز اطالع دهند.

 تاخیر از پیشگیری برای (لذاشده اعالم برنامه آخرین طبق) میگردد برگزار شده اعالم ساعت راس امتحان .3

.است ضروری دانشگاه در آزمون از قبل دقیقه 1۵ دانشجویان حضور امتحان از محرومیتو  رودو  

خیر ورود به آنها:به دانشجویانی که با مجوز آموزش اجازه حضور در جلسه امتحان داده شده است،بابت تاتبصره  

 وقت اضافه داده نخواهدشد.

در جلسه  تخلفعدم امضا به منزله .نمایند امضاو غیاب را  صورت جلسه حضورشجویان موظفند ن.دا4

امتحان را نخواهد داشت. ترک جلسهامتحان محسوب خواهد شد.دانشجو پس ازتوزیع برگه سواالت اجازه   



نظرتلقی می گردد. برای درس مورد صفرپایان نیمسال به منزله نمره غیبت درجلسه امتحان .۵   

 آخرین برگزاری از پس توانند می ،دارند غیبت اتامتحان از جلسه دو از بیش دلیل هر به که دانشجویانی: تبصره

 دانشگاه آموزش به امتحان در حضور عدم بر دال معتبر مدارک یا پزشکی گواهی داشتن دست در با امتحان

 می منظور فرص مربوط درس نمره مراجعه عدم صورت در است بدیهی نمایند درس حذف درخواست و مراجعه

 گردد.

 و حفظ مسئولیت و محسوب تقلب امتحان جلسه در یادداشت و جزوه ،کتاب هرگونه داشتن همراه.  6

باشد می دانشجو عهده به نیز امتحان جلسه از خارج در وسایل این نگهداری  

 به امتحان جلسه در (روشن یا خاموش) مشابه وسایل سایر یا واچ اپل ،هندزفری ،موبایل داشتن همراه.  7

 این .)شد خواهد رفتار دانشجو با ضوابط برابر و محسوب تخلف باشد رویت قابل مراقب توسط که نحوی

(نباشد مشاهده قابل که شود نگهداری محلی در وسایل  

به (تذکر کتبی در پرونده  )در جلسه امتحان ،عالوه برتنبیه انضباتیتخلف  7و6بند  مفاد رعایت عدم: تبصره

مورد نظر برای دانشجو خواهد بود.در درس 25/0نمره  ثبت منزله  

 به امتحان از قبل ساعت نیم حداقل باید نددار امتحان دو ساعت یک در همزمان که دانشجویانی.8   

 بدیهی) نمایند تکلیف کسب خود دروس امتحان انجام چگونگی محل و مورد در و مراجعه آموزش کارشناس

(شد خواهد داده سوال برگه در مقرر وقت ،تفکیک به امتحان هر برای است  

 نمرات اعالم از پس هفته یک حداکثر زمان رویت نمره و باید دارند اعتراض استاد نمره به که دانشجویانی.9  

.نمایند اعالم استاد نمره به نسبت را خود اعتراض دانشگاه سایت به مراجعه با موقت   

 داشته همراه امتحان روز در را پروژه و تحقیق عملی کارهای می توانند با هماهنگی استاد دانشجویان.10 

.دهند تحویل نظر مورد درس استاد به فقط تا باشند  

)دروس عمومی (در واحد دماوند برگزار می گردد که در سایتمقطع کارشناسی پسران .برخی از امتحانات 11  

 اطاع رسانی خواهد شد.
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