به نام خدا
اطالعيه مقررات امتحانات
با آرزوي موفقيت همه دانشجويان گرامي با توجه به نزديک شدن بازه امتحانات پايان نيمسال و به منظور برگزاري هر
چه مطلوبتر امتحانات ،توجه شما عزيزان را به رعايت موارد زير جلب مي نمايد.
 .1به كليه اطالعيه هاي امتحانات در سايت و كانال اطالع رساني به طور مرتب توجه فرمائيد .تاخير يا عدم شركت
در امتحان به هر دليلي به هيچ عنوان موجه نميباشد.

بازه برگزاری امتحانات 1 :تیر ماه  1398الی  17تیر ماه 1398
در دو نوبت 8:30-10:30

و

11:30-13:30

 .2حداقل يک ربع قبل از شروع هر امتحان در محل امتحان حاضر و بر اساس شماره تعيين شده در صندلي مربوط
بنشينيد .درب سالن راس ساعت  8:15در نوبت اول و  11:15در نوبت دوم بسته خواهد شد.
 .3همراه آوردن هر نوع يادداشت يا جزوه ،تلفن همراه حتي به صورت خاموش ،ساعت هوشمند و  ....در جلسه
امتحان ممنوع است و به منزله تقلب محسوب مي شود .در مورد امتحانات كتاب باز (كه از قبل اعالم شده است)
همراه داشتن كتاب يا يادداشت فقط با نظر استاد محترم درس صورت مي پذيرد.
 .4قبل از ورود به جلسه امتحان ،شماره صندلي خود را از روي ليست شماره صندلي الصاق شده بر روي درب حوزه
امتحاني مالحظه نمائيد( .در صورت پيدا نکردن نام خود ،حتما به تاريخ و ساعت درج شده بر روي كارت ورود به
جلسه خود دقت فرمائيد).
 .5همراه داشتن كارت ورود به جلسه در هر امتحان الزامي است و حضور و غياب فقط بر اساس كارت ورود به جلسه
صورت ميپذيرد .كارت ورود به جلسه خود را پس از تسويه مالي از حساب كاربري خود قبل از تاريخ برگزاري
امتحان دريافت نمائيد .در بازه برگزاري امتحانات هيچ گونه كار اداري انجام نمي پذيرد.
 .6بعد از ورود به سالن امتحانات ،وسايل شخصي اضافه مانند كيف ،جزوه و  ...را به اتاق  140تحويل نموده و
مستقيما با رعايت سکوت و نظم جلسه امتحان به طبقه باال مراجعه نموده و بر روي شماره صندلي خود بنشينيد.
(رعايت نظم جلسه و سک وت قبل از شروع الزامي است و عدم رعايت اين موضوع تخلف امتحاني محسوب مي
گردد).
 .7اطالعات سربرگ پاسخنامه را به صورت كامل ( نام ،نام خانوادگي ،نام پدر ،رشته تحصيلي  ،شماره دانشجويي،
نام درس ،نام استاد و شماره صندلي) يادداشت نمائيد .و برگه سوال را به همراه پاسخ نامه به مسئول مربوطه
تحويل دهيد.
 .8فقط از وسايل تحرير شخصي استفاده كنيد .رد و بدل كردن ماشين حساب ممنوع است و همراه داشتن ماشين
حساب قابل برنامه ريزي فقط با نظر استاد درس مجاز مي باشد.
 .9بعد از اتمام امتحان جلسه را ترک نموده و در راهرو ها و طبقات ديگر عبور و مرور نفرمائيد.
 .10بعد از اعالم نمرات در سايت هر گونه اعتراض به نمره اعالم شده از طريق حساب كاربري خود در قسمت سيستم
جامع مديريت آموزش >--درخواست ها >--درخواست تجديد نظر نمره ،انجام مي پذيرد .لطفا در اين
خصوص به آموزش مراجعه نفرمائيد.
در پايان ضمن آرزوي موفقيت در امتحانات به استحضار مي رساند
رعايت شئونات دانشجويي و اسالمي الزامي مي باشد.

