ا ط ال عیه مهم ایا م ا مت حانات ترم
جاری
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 11خرداد

FY

دریافت کارت ورود به جلسه و ارائه آن در زمان امتحانات الزامی میباشد و در صورت عدم
میباشد و در صورت عدم ارائه تاخیر به علت صدور کارت به زمان امتحان دانشجوی محترم
افزوده نخواهد شد ...
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دریافت کارت ورود به جلسه

دریافت کارت ورود به جلسه
تسویه حساب مالی
دانشجویان جهت دریافت کارت ورود به جلسه باید تسویه حساب مالی را انجام داده باشند تا بتوانند به قسمت دریافت کارت ورود
به جلسه مراجعه نمایند.
همراه داشتن کارت ورود به جلسه
همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی میباشد و تاخیر در زمان دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در امتحان در زمان کل
امتحان دانشجو تاثیری نخواهد داشت.

مدیریت اداه آموزش

مدیریت اداره حراست

صابر حبیبی

محمدرضا رحیمیان

May 31, 2019
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شروع امتحانات

شروع امتحانات
زمان شروع امتحانات از  19خرداد ساعت  8صبح میباشد .
زمان پایان امتحانات کارشناسی و کاردانی  1تیرماه میباشد
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قوانین انضباطی

قوانین انضباطی
قوانین مدون انضباطی برای دانشجویان محترم در ترم جاری
• همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی میباشد.
•

همراه داشتن ماشین حساب  ،جزوه و کتاب  ،برای دروسی که از قبل توسط استاد مربوطه درس مشخص گریده است منعی ندارد(.فقط
مطابق این بند همراه داشتن اقالم مربوطه مجاز است)

•

استفاده از موبایل و تبلت بجای ماشین حساب ممنوع میباشد

•

جابجایی ماشین حساب  ،جزوه و کتاب ممنوع میباشد.

•

همراه داشتن وسایل ارتباطی همچون موبایل ،تبلت ،پیجر و  ...در جلسه امتحان ممنوع میباشد .لذا خواهشمند است قبل از ورود به جلسه
دستگاه های ارتباطی را خاموش نمایند و در کیف خود قرار دهند .داشتن گوشی بصورت خاموش در دست و روی میز امتحان ممنوع
میباشد و مصداق تقلب محسوب میگردد.

•

هرگونه تقلب باید توسط مراقب گزارش گردد(.مواردی همچون صحبت کردن با حاضرین در جلسه ،جابجایی نفر ،جزوه ،موبایل و .)...

•

رعایت نظم و انضباط (برهم زدن نظم و انضباط توسط دانشجو یا دانشجویان به هر دلیلی بدون کوچکترین مالحظه منجر به دریافت نمره
 25صدم  ،درج بی انضباطی در پرونده دانشجو  ،احضار به کمیته انضباطی و ) ....

•

دانشجویان محترمی که مسبوق به سابقه در بی انضباطی های فوق میباشند نسبت به رعایت موارد اعالمی کوشاتر باید باشند.

•

رعایت وضع ظاهری مناسب برای دانشجویان دختر و پسر الزامی میباشد.

•

هرگونه اعتراضی که منجر به ایجاد تنش و برهم زدن نظم جلسه گردد مصداق انضباطی داشته و همراه با توبیخ و درج نمره  25صدم
میباشد

•

درگیری با استاد یا مراقبین ممنوع میباشد

•

دانشجویان محترم به زمان پایان امتحان خود دقت نمایند و پس از پایان زمان امتحان ملزم به دادن پاسخنامه بهمراه برگه سوال به مراقبین
میباشند.

قوانین انضباطی برای ناظران امتحانی
• ارائه گزارش پس از هر امتحان.
•

بررسی کارت ورود به جلسه.

•

دقت در برگزاری صحیح امتحانات.

•

جلوگیری از تقلب با یکبار تذکر و ارائه گزارش در صورت تکرار و جلوگیری از شرکت دانشجو برای ادامه امتحان.

•

بررسی مکان امتحانی دانشجو و نطبیق شماره صندلی با شماره درج شده در کارت ورود به جلسه امتحانی.

•

پاسخ به سواالت دانشجو در حد متعارف .

•

رعایت زمان شروع و پایان امتحان.

•

پخش و دریافت سواالت امتحانی و پاسخنامه

اساتید محترم ملزم به حضور در جلسه امتحانی میباشند
مطابق جلسه شورای آموزشی تمامی اساتید محترم باید در جلسه امتحان و قبل از شروع رسمی امتحان تا پایان آن حاضر باشند.
دریافت برگه های امتحانی توسط مراقبین صورت میگیرد لذا از اساتید محترم خواهشمند است شخصا اقدام به اینکار نفرمایند.
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قوانین انضباطی

مدت زمان امتحان از قبل هماهنگ شده است و نباید بیشتر از  110دقیقه تا  120دقیقه باشد و در صورت صالحدید استاد مربوطه به زمان
اضافه تر ،قبل از ترک اولین دانشجو از امتحان  ،هماهنگی باید با مسئول آموزش صورت گرفته و از طریق آموزش به تمامی مراقبین اعالم
گ ردد .
عموما دروس امتحانات مختلف میباشد لذا از اساتید محترم خواهشمند است نسبت به پاسخگویی سواالت دانشجویان خود به نحوی مدیریت داشته
باشد که تمرکز دانشجویان دیگر برهم نخورد ،بهمین دلیل در شروع امتحان بهتر میباشد موارد مبهم در سواالت از طریق استاد مربوطه رفع
گ ردد .

زمان اعالم نمره و اعتراض
دانشجویان محترم سه روز پس از درج نمره در سامانه سما قادر خواهند بود اعتراض کنند و پس از گذشت این مدت و نهایی شدن نمره امکان
اعتراض نخواهند داشت.
در صورت خرابی های احتمالی از جانب سرور دانشگاه این مدت تمدید میشود و اطالعیه آن در
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مراقبین و ناظران امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 98-97

صابر حبیبی
مدیر آموزش

محمدرضا رحیمیان
مدیرت حراست

حسن سلمانی
ناظر

خانم باید
ناظر

ایرج دهستانی
ناظر

کاظم زارعی
ناظز

علی اشرفیان
ناظر

محمدرضا شریفی
ناظر

حسین حسینی
ناظر

میثم خسرو پور
ناظر
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