
 

 

  امتحانات یضوابط برگزار

 ریاضیدانشکده 

جهت جلوگیری از هرگونه اختالل در شود درخواست میبا آرزوی موفقیت برای یکایک شما دانشجویان عزیز، 
 د.یروند برگزاری امتحانات، موارد زیر را به دقت مطالعه و رعایت نمای

بینی الزم برای زمان، مسیر، وسیله شنابراین پیب .حضور داشته باشید امتحانقبل از شروع امتحان در محل برگزاری  دقیقه 20 (1
 .ایاب و ذهاب عمومی و مشکالت احتمالی را نموده و به موقع از منزل خارج شوید

 پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر وارد جلسه امتحانی می گردد، در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید (2
 که هیچ دانشجوی جلسه امتحان مربوطه را ترک نکرده باشد.

در هر جلسه امتحان الزامی می باشد و حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان فقط از  کارت دانشجوییهمراه داشتن  (3
 طریق کارت دانشجویی و امضاء لیست حضور و غیاب توسط شخص دانشجو انجام می شود. 

چنانچه مراقب جهت اخذ امضاء به شما مراجعه ننماید مراتب سریعاً به رابط مربوطه اطالع ع امتحان دقیقه بعد از شرو 20تا  (4
باشد و غیبت موجه در امتحان حذف درس و غیبت ضمناً عدم امضای لیست حاضرین به منزله غیبت در امتحان می داده شود.

 شود.غیر موجه صفر محسوب می
پاسخنامه می باید قبل از برگزاری امتحان ممهور به مهر آموزش یا تحصیالت تکمیلی گردد و از دریافت پاسخنامه بدون مهر  (5

 که فاقد اعتبار می باشد، اجتناب فرمائید. 
 است.الزامی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و ... و برگه سوال کامل کردن تمامی موارد ذکر شده در پاسخنامه  (6

 در هنگام تحویل پاسخنامه برگه سوال نیز باید تحویل داده شود.
تبادل هرگونه وسیله در جلسۀ  به همراه داشتن لوازم التحریر شخصی از جمله خودکار و یا هر وسیله مورد نیاز الزامی بوده و (7

 گردد.محسوب می تخلف و تقلب ممنوع، امتحان
مجاز بوده و فقط ماشین  اب فقط در امتحاناتی که مجوز استفاده از آن توسط استاد اعالم شده باشد،استفاده از ماشین حس (8

هایی قابل استفاده هستند که در سطح تعیین شده توسط استاد باشند. هر نفر برای خود یک ماشین حساب جداگانه حساب
 .شودتقلب محسوب میهمراه داشته باشد. استفاده از تلفن همراه به عنوان ماشین حساب 

و امثال آن، اعم از مرتبط یا  کتاب، جزوهساعت دیجیتال، تلفن همراه )حتی خاموش(، هندزفری، به همراه داشتن  (9
 است. ممنوع غیرمرتبط با موضوع امتحان، اکیداً

 گردد.محسوب می تخلف و تقلب هرگونه گفتگو با سایر دانشجویان در جلسۀ امتحان، تحت هر عنوانی (10
 . دانشجویان باید در صورت داشتن سوال به آرامی با بلند کردن دست با مراقبین یا استاد مربوطه مشکل را مطرح نمایید (11
دانشجو و هم شخص د، مستوجب عواقب قانونی شده و جای دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشه چنانچه فرد دیگری ب (12

 جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.
 .با توجه به نصب دوربین مدار بسته کلیه امتحانات پس از برگزاری توسط مسئولین چک خواهد شد (13
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