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نظر به اينكه رعايت نظم و انضباط در زمان برگزاري امتحانات از اهميت ويژه اي برخوردار    
 .جلب مي نمايدنكات زير رعايت به را دانشجويان عزيز است، توجه 

به دانشجوياني كه تاخير در . دقيقه قبل از شروع امتحان در محوطه دانشگاه حضور داشته باشيد 15حدود  - 1
 .ورود به جلسه دارند اجازه شركت در امتحان داده نمي شود

 . همراه داشتن كارت دانشجويي و برگه ورود به جلسه امتحان الزامي است - 2

 .تردد در حوزه امتحاني و محوطه دانشگاه سكوت را رعايت نمائيد ماهنگ - 3
يا  بشودداشتن هرگونه يادداشت ، جزوه و كتاب چه مربوط به آزمون مربوطه باشد يا نباشد و چه استفاده   - 4

 . گرددمحسوب مي  تخلف نشود

 .محسوب مي شود تخلفد هرگونه يادداشت برروي دست و بدن، صندلي و ديوار مجاور دانشجو وجو - 5
 .تلفن همراه بايستي خاموش باشد و همراه داشتن ساير وسايل الكترونيكي ممنوع است - 6
 .استفاده از تلفن همراه به جاي ماشين حساب ممنوع است -7
 .محسوب مي گردد تخلفنگاه كردن به اوراق امتحاني ساير دانشجويان  - 8
 .صحبت و زمزمه در زمان امتحان ممنوع و از موارد تخلف است - 9

 .قرض دادن يا گرفتن وسايل آموزشي مانند ماشين حساب در جلسه امتحان ممنوع است -10
 .توجه به تذكرات و دستورات رابطين و مراقبين الزامي است -11

 .گاه شود، تخلف محسوب مي گرددارتكاب هر عملي كه موجب اخالل يا مزاحمت در برنامه هاي دانش -12
 .دانشجويان موظفند پس از پايان امتحان خود محوطه دانشگاه را ترك كنند -13

  25/0  عالوه بر منظور شـدن نمـره  بسته به مورد در صورت ارتكاب هر يك از موارد باال 
  .، طبق مقررات تنبيهات متناسب با تخلف اعمال خواهد شدمربوطه در درس
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ی عاون                                                                                                                                                                                                                                                           وز ی  آ ی یالت تک یار و  و ی  وزش عا ه آ   ؤ

    


