اهم نکات قابل توجه آئین نامه ای در خصوص امتحانات پایان ترم

بخشهایی از آئین نامه امتحانات و نکات قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم به شرح ذیل است:
 -۱امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعالم شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.
 -۲شرکت دانشجویان محروم از آزمون(به دلیل غیبت بیش از حد مجاز  )۱۱/۳در جلسه امتحان ممنوع است.
 -۳امتحانات رأس ساعت مقرر آغاز شده و دانشجویان باید حداقل  ۲۲دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حضور داشته باشند و از ورود با تأخیر
دانشجویان پس از آغاز فرایند امتحان جلوگیری بعمل آمده و غیبت غبرموجه منظور خواهد شد.
 -۴همراه داشتن اصل کارت شناسایی دانشجویی و کارت امتحانات که شماره صندلی در آن درج شده باشد الزامی می باشد.
 -۵انجام موارد ذیل تخلف و تقلب محسوب شده و در صورت بروز برای آن درس نمره  ./۲۵درج شده و فرد خاطی به کمیته انضباطی معرفی
خواهد شد(عالوه بر نمره ذکر شده ،محرومیت به مدت یک یا چند نیمسال تحصیلی و یا حتی اخراج از دانشگاه):
– به همراه داشتن تلفن همراه ،تبلت ،کیف  ،جزوه ،کتاب  ،حل المسائل و هرگونه یادداشت یا نوشته و … در جلسات امتحان
– انجام هرگونه رفتار و حرکاتی که موجب بی نظمی و اخالل در روند برگزاری امتحانات گردد
– بحث و مجادله با کادر اجرایی و مراقبین ،مشاهده پاسخنامه سایر دانشجویان یا نشان دادن پاسخنامه به دیگران  ،صحبت گردن با دیگران و هر
نوع عملی که منجر به بروز تقلب گردد
– داشتن کارت دانشجویی و کارت امتحانی جعلی یا کپی شده
– فرستادن شخص دیگری به جای خود در جلسه امتحان
– جابجایی هرگونه وسیله مثل ماشین حساب  ،خودکار و سایر ملزومات در جلسه امتحان بدون هماهنگی با مراقبین
– رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان
– نوشتن مطالب بر روی دست و پا  ،میز و صندلی  ،دیوار و …(حتی در صورت عدم استفاده از آن)
– خارج کردن برگه سواالت امتحانی یا چرکنویس عمداً یا سهواً از جلسه امتحان
– خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان
نکته :محل برگزاری امتحانات مجهز به دوربین های نظارت تصویری می باشد لذا چنانچه بعد از برگزاری امتحان در فیلمهای ضبط شده نیز موارد
تخلف مشاهده گردد دانشجویان خاطی مشمول مقررات مذکور خواهند بود.
 -۱شرکت در امتحانات پایان ترم برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و در صورت عدم شرکت در امتحانات پایان نیمسال ،نمرات امتحانات میان ترم،
تکالیف و… برای دانشجو به هیچ عنوان در نظر گرفته نخواهد شد .ضمناً چنانچه درس دارای دو بخش نظری و عملی باشد  ،در صورت عدم
شرکت دانشجو در امتحان پایان ترم  ،نمره بخش عملی نیز برای دانشجو به حساب نخواهد آمد و نمره صفر در کارنامه برای آن درس ثبت می
شود.

 -۷دانشجویان می ب ایست لیست حضور و غیاب امتحانی مربوط به هر درس را امضا نمایند ،عدم امضاء لیست مذکور به منزله غیبت غیرموجه در
جلسه امتحان می باشد.
 -۸چنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ عنوان از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
 -۹برای غیبت غیرموجه در امتحان نمره صفر منظور خواهد شد که این نمره در معدل نیمسال و معدل کل تأثیر گذار می باشد.
 -۱۲در صورت غیبت به دالیل پزشکی دانشجو بایستی حداکثر ظرف مدت  ۴۸ساعت از تاریخ غیبت مدارک مربوطه(گواهی پزشکی معتبر ،نسخه
دارویی  ،آزمایشات و …) را به واحد آموزش تحویل نماید تا مشمول حذف پزشکی قرار گیرد در غیر اینصورت غیبت غیرموجه محسوب شده و
نمره آن درس صفر منظور خواهد شد .الزم به ذکر است بررسی مدارک و تشخیص موجه بودن غیبت پزشکی بر عهده پزشک معتمد مرکز وشورای
آموزشی بوده و مواردی از قبیل سرماخوردگی  ،سردرد و سرگیجه و… جهت حذف پزشکی پذیرفته نمی شود.
 -۱۱در صورت موجه تشخیص داده شدن غیبت  ،آن درس به شکل حذف آموزشی در کارنامه ثبت می شود و به هیچ عنوان امکان اخذ امتحان
مجدد وجود ندارد .ضمناً چنانچه در نتیجه حذف ،واحدهای دانشجو از حد نصاب الزم (۱۴واحد) کمتر گردد ،یک ترم کامل محسوب شده و
مشمول مقررات یک ترم کامل می گردد.
 -۱۲درخواست حذف ترم یا درس به علت بیماری یا حادثه و … تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده
باشد.
 -۱۳در صورتی که دانشجو ناچار باشد که در امتحان دو عنوان درسی در یک ساعت شرکت کند می بایست قبل از شروع جلسه امتحان مراتب را
به اطالع مسوولین برگزاری امتحان برساند.
 -۱۴نمرات دروس از طریق سامانه سجاد در کارتابل دانشجویان قابل مشاهده است ،لذا از مراجعه به اساتید یا واحد آموزش دانشگاه جداً
خودداری گردد.
 -۱۵دانشجویان بعد از اعالم نمرات توسط اساتید در سامانه سجاد چنانچه نسبت به نمره اعالمی اعتراض داشته باشند باید از طریق همان سامانه
اعتراض خود را اعالم نمایند .به هیچ عنوان به اعتراضات از طریق مراجعه حضوری پاسخ داده نخواهد شد.
 -۱۱تحویل پروژه یا فرمهای مربوط به کاربینی  ،کارورزی و … صرفاً در زمان تعیین شده توسط اساتید محترم میسر بوده و بایستی مستقیماً به
اساتید یا نمایندگان معرفی شده کالس تحویل گردد و چنانچه توسط همکاران دانشگاه دریافت گردد مسوولیتی در قبال فقدان آن متوجه دانشگاه
نخواهد بود.

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ت
ﺑﻠﻮار  15ﺧﺮداد  -اﺑﺘﺪاري ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ
ﺳﺎﻟﻦ داﺧﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ

ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

