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 دستورالعمل برگزاري امتحانات
 ویژه دانشجویان

 
 

 تغییر است.ـ امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعالم شده انجام خواهد شد و غیر قابل 1
 ـ همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسات امتحان الزامی است. 2
 .نمایید اقدام خود بدهی پرداخت به نسبت امتحانات از قبلدانشجو موظف است  -3
 دانشجو در جلسه امتحان، بعهده استاد درس است. ـ موافقت با حضور همراه با تاخیر 4
ـ تشخیص مصادیق تقلب بعهده استاد درس است در غیاب استاد به عهده فردي است که آموزش دانشکده 5

 تعیین می کند. 
 بارتند از: ـ برخی تبعات تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه ع6

 کارنامه در آموزشی تخلف معناي به نظر مورد درس نمره وضعیت در انضباطی کمیته عبارت درج •
 تحصیلی

 ونده دانشجو خطار یا توبیخ کتبی و درج در پرا •
 محرومیت از تحصیل از یک نیمسال تا چهار نیمسال  •
 در درس یا امتحان مربوط به تخلف 25/0دادن نمره  •
 اخراج از دانشگاه  •

 ـ غیبت غیر موجه در امتحان منجر به درج نمره صفر در آن امتحان است. 7
 ـ تشخیص موجه بودن غیبت به عهده شوراي آموزشی دانشگاه است. 8
در کارنامه ثبت می شود و به ای نامه آیین حذفـ در صورت موجه تشخیص دادن غیبت، آن درس به شکل 9

 هیچ وجه امکان اخذ امتحان مجدد وجود ندارد. 
ـ در صورتی که با حذف درسی (ناشی از غیبت موجه) سقف واحدهاي آن نیمسال به زیر حد نصاب 10

برسد، نیمسال مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب شده اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن 
 ت. تاثیر اسدانشجو بی

 ـ در صورت بروز بیماري در صورت امکان دانشجو قبل از امتحان به بهداري دانشگاه مراجعه نماید. 11
ـ در صورت مراجعه به پزشک خارج از دانشگاه الزم است دانشجو در طول مدت استراحت به بهداري 12

ـ  1با تلفن هاي یا  )ساعت به تایید پزشک دانشگاه برسد 48حداکثر تا (دانشگاه مراجعه نماید 
تماس بگیرد (فقط گواهی  021-81584418و تلفن تهران  2221و  2220و داخلی  02634579600

 . )استراحت صادر شده توسط بهداري دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد
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ـ در صورتی که دانشجو در طی جلسه امتحان دچار بیماري حاد شود. الزم است بالفاصله با همراهی 13
ن به بهداري دانشگاه مراجعه نماید. تشخیص قادر نبودن دانشجو به ادامه شرکت در جلسه برعهده مراقبی

 پزشک دانشگاه است. 
شکی آن درس پس از رس حاضر باشد، امکان بررسی حذف پزـ در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان د14

 امتحان وجود ندارد. 
ري یا حادثه تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو در هیچ ترم بعلت بیماـ درخواست حذف 15

 امتحانی شرکت نکرده باشد. 
 10حتی اگر این نمره باالتر از  ـ شرکت در جلسه امتحان پایان ترم الزامی است و داشتن نمره میان ترم16

 .کندنمیکفایت  زنی باشدبراي مقطع دکتري  14براي مقطع کارشناسی ارشد و  12براي مقطع کارشناسی، 
 .در جلسه آزمون ممنوع استـ همراه داشتن تلفن همراه 17
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