
  1401-1402 اولنیمسال پایان ترم  قوانین و مقررات مصوب کمیته برگزاری امتحانات 

 برگزار خواهد شد  10راس ساعت نوبت یک  در سالن واکسیناسیون سابق جنب دانشکده داروسازی طی جلسات امتحانی  -1

سالن  -2 شجویان به  درب  شود . ورود دان شروع امتحان باز می  سات امتحانی ده دقیقه قبل از  ساعت از زودتر  سالن جل این 

 ممنوع است.

به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست. از ورود دانشجویان مهمان بدون کارت دانشجویی به جلسه امتحانی ممانعت به  -3

 عمل خواهد آمد.

شتن هرگونه کیف و -4 سالن امتحانات همراه دا شد  جزوه به داخل  شیاء قیمتی و پول نقد از به همراه آولذا  .ممنوع می با ردن ا

 مازاد بر نیاز روزانه بپرهیزید.

شی همراه  -5 سوی مراقبین قرار گرفته  خاموشدر حالت قبل از شروع امتحان  گو شده از  داده می  قرارو در محل تعیین و اعالم 

 امتحان به منزله تقلب خواهد بود. زنگ خوردن گوشی در حینشود. 

 مراجعه نمایید.سالن نصب می باشد  درب ورودی  روزانه به لیست مربوطه که درجهت اطالع از شماره صندلی های خود ،  -6

شجویان   -7 صندلی خموظفند دان شماره  سوی آدر  شده از  ست تعیین  شینند .  موزش ود مطابق لی شماره بن ستن بر  ش عدم ن

سوب گردیده و  شجوی خاطی صندلی خود تقلب مح شد.به دان صادر خواهد   سبببیش از دو توبیخ کتبی  صدور توبیخ کتبی 

 کمیته انضباطی می شود.معرفی به 

توسط برگه گرفته نمی شود اما   به منظور پیشگیری از بهم خوردن نظم جلسه  در صورت مشاهده موارد تخلف ، ورقه دانشجو -8

شده ومراقب  سلب  عالمت گذاری  صله می گردد. شرایط تقلب از متخلف  سه پس از اتمام امتحان ،و بالفا معرفی به صورتجل

ض ساس باطی تنظیم کمیته ان شجوی خاطی بر ا صحیح برگه و اعالم  نمره ی دان شود. ت سال می  ضباطی  و ار شگاه حکم کمیته ان دان

 خواهد بود.

 .محسوب می شود قلبتحین امتحان و زنگ خوردن گوشی  یادداشت  کتاب وجزوه ،،  گوشی  همراههمراه داشتن  -9

  الزامی است. اخالق حرفه ایاسب و رعایت نم پوششحضور در جلسات امتحانی با  -10

شجویان محترم،  -11 ضای قبل از  دان سه امتحان را   ام ضور و غیاب جل ست ح سخگویی به  ترک نکنید. حتی در لی صورت اتمام پا

 نمایید.نموده و سپس جلسه را ترک د تا برگه حضور غیاب را امضا یسواالت در سر جای خود بنشین

شروط به  -12 سه امتحان م سد اجازه ورود به جل سه امتحان بر سر جل شجویی با تاخیر  صورتیکه دان عدم اجازه مدیر آموزش و در 

شجو  هیچ یک ازخروج   سه  یان ازدان شد.سر جل شجو داده نخواهد  ضافی نیز بابت تاخیر به دان ضمنا وقت ا شد.  در امتحان می با

 صورت خروج حتی یک دانشجو، از ورود به جلسه امتحان اکیدا ممانعت بعمل می آید.

جلسججه امتحانات به بهانه اجازه ورود مجدد به سججالن و  خارج شججده اند  از جلسججه امتحان  یانی که دانشجججوبه هیچ عنوان  -13

 بایستی تا پایان امتحان منتظر بمانند.را ندارند.  کالس  دربرداشتن اشیاء جامانده 

تحویل  را خود امتحانی  برگه برای پاسججخگویی ، مقرر  پس از اعالم مراقب مبنی بر اتمام مهلت زمانی دانشجججوموظف اسججت  -14

 می شود.خودداری  ایشان ز دریافت برگه، بعدا ادهد.در صورت امتناع 

صورت یک -15 ستند، برگه های این امتحانات همگی به  شترک ه ستاد م سی  که دارای چند ا صورت امتحانات همزمان درو در

 مجموعه بین دانشجویان توزیع شده و پس از اتمام مهلت زمانی تعیین شده ، بطور یکجا جمع آوری می شوند.

که هنوز سر جلسه امتحان مشغول پاسخگویی به سواالت می باشند، از همه دانشجویان  یحقوق  سایر دانشجویان جهت رعایت  -16

عزیز تقاضا می شود بالفاصله پس از خروج از جلسه  ، سالن را ترک نموده و از تجمع و سر و صدا در مقابل درب سالن امتحانات 

 اکیدا خودداری نمایند.
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