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 ……………………………………………………………………………………………حضور در جلسات درس 

(چهار هفدهم) مجموع  17/4حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  •
 ت آن درس تجاوز كند. ساعا

(چهار هفدهم)  17/4غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو  •
 شود. غيبت مجاز دانشجو محسوب مي

 
 ………………………………………………………………………………………… نامه برگزاري امتحاناتآيين

 نيمسال طبق برنامه اعالم شده انجام خواهد شد و غيرقابل تغيير است.. امتحانات پايان 1
 همراه داشتن اصل كارت دانشجويي در جلسات امتحان الزامي است.. 2
 . ضروري است دانشجويان يك ربع قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند.3
 صاديق تقلب به شرح زير است:. با موضوع تقلب در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد. برخي از م4
 الف. داشتن كارت دانشجويي جعلي يا كپي گرفته شده 
 ب. استفاده از هرگونه نوشته، يادداشت، جزوه و كتاب غيرمجاز 
 بدل كردن هرگونه نوشته با ساير دانشجويان پ. ردو 
 با مراقبينهماهنگي بدون … كش و بدل كردن هرگونه وسيله نظير ماشين حساب، قلم، خط ت. ردو 
 ث. استفاده از تلفن همراه به هر دليل (تلفن همراه بايد در طول جلسه امتحان خاموش باشد.) 
 ورقه به وي نج. نگاه كردن از روي ورقه امتحاني دانشجوي مجاور و يا نشان داد 
 چ. نوشتن هرگونه اطالعات بر روي دست، پا، لباس، ميز و نيمكت 
 ان، عدم نشستن در محل تعيين شده و هرگونه مشاجره با مراقبينح. برهم زدن نظم جلسه امتح 
 شت غيرمجاز به جلسه امتحانگخ. خروج و باز 
  د. فرستادن شخص ديگري به جاي خود 

 هاي ناشي از تقلب در جلسات امتحان به تشخيص كميته انضباطي و اداره آموزش دانشگاه عبارتند از:برخي از مجازات
 ) در كارنامه تحصيليDishonestyي نمره در مقابل درس مورد نظر به معناي تخلف آموزشي (بجا »D«. درج حرف 1
 . درج نمره تنبيهي توسط استاد و ثبت موضوع در پرونده آموزشي2
 . محروميت از دانشگاه3
 . اخراج از دانشگاه4
 »صي وجود ندارد.درخصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب هيچ تفاوتي ميان دروس عمومي، پايه و اختصا«
 

 ……………………………………………………………………………………………………غيبت در امتحان 
ت و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن سغيبت غيرموجه در امتحان هردرس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس ا •

 گردد. درس مي
 اي آموزشي است. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شور •
 

 ………………………………………………………………………………………… آيين نامه غيبت در امتحانات
 عمل نخواهد آمد.وجه از وي امتحان مجدد بهچنانچه دانشجويي در امتحان غيبت نمايد به هيچ. 1
 غيرموجه است. . مسافرت در طول امتحانات پايان نيمسال، دليل موجهي براي غيبت نخواهد بود و غيبت براين مبنا2
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بايست فقط بهداري دانشگاه مراجعه كرده و توسط پزشك دانشگاه . چنانچه دانشجويي به دليل بيماري قادر به شركت در امتحان نباشد، مي3
 معاينه و در صورت لزوم گواهي الزم صادر گردد.

ر همان تاريخ بستري، مراتب را به اطالع بهداري دانشگاه رسانده و پس بايست د. چنانچه دانشجو در تاريخ امتحان در بيمارستان بستري شود، مي4
براي اين منظور  66164855و  66017458هاي از ترخيص، كليه مدارك بيمارستان را جهت بررسي به بهداري دانشگاه ارائه نمايد. (شماره تلفن

 در نظر گرفته شده است.)
هاي ها ميسر نباشد، بايستي براساس گواهياعصاب بوده، به نحوي كه امكان شركت در امتحان براي آنهاي رواني يا . كساني كه مبتال به ناراحتي5

 تأييد شده و طبق ضوابط، ترم خود را به طور كامل و در موعد مقرر حذف نمايند. 
 

 …………………………………………………………………دستورالعمل بررسي موارد پزشكي در امتحان پايان ترم 
 زم است در جلسات امتحان نهايي دروسي كه ثبت نام دارند شركت نمايند. . دانشجويان ال1
 شود. . غيبت غيرموجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان مي2
 . تشخيص موجه بودن غيبت برعهده شوراي آموزش دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است. 3
هيچ عنوان امكان حذف امتحان وجود شود و بهدر كارنامه ثبت مي Wه شكل حذف . در صورت موجه تشخيص داده شدن غيبت، آن درس ب4

 ندارد. 
كه با حذف درسي (كه غيبت در امتحان آن موجه تشخيص داده شده است) سقف واحدهاي آن نيمسال به زيرحدنصاب برسد، . در صورتي5

 آيد. ساب ميت مشروطي نيز يك نيمسال مشروط بحرنيمسال مذكور محسوب شده و در صو
 بيماري الزم است دانشجو قبل از امتحان به بهداري دانشگاه مراجعه نمايد.  . در صورت بروز6
. در صورت مراجعه به پزشك خارج از دانشگاه الزم است دانشجو در طول مدت استراحت صادر شده (تا زماني كه آثار بيماري در بدن وي باقي 7

 گيرد.)مايد. (فقط گواهي استراحت صادر شده توسط بهداري دانشگاه مورد بررسي قرار مياست) به بهداري دانشگاه مراجعه ن
كه دانشجو در طي جلسات امتحان دچار بيماري حاد شود، الزم است بالفاصله با همراهي مراقبين به بهداري دانشگاه مراجعه نمايد. . در صورتي8

 پزشك بهداري است. تشخيص قادر نبودن به ادامه شركت در جلسه برعهده 
كه دانشجو در ايام امتحانات در بيمارستان بستري شود الزم است بالفاصله پس از ترخيص مدارك پزشكي را به بهداري دانشگاه ارائه . در صورتي9

 نمايد. 
 شود. نمي . مواردي از قبيل سرماخوردگي، گاستروانتريت (اسهال و استفراغ)، سردرد و سرگيجه جهت حذف پزشكي پذيرفته10
 كه دانشجو در جلسه امتحان درسي حاضر باشد، امكان بررسي حذف پزشكي آن درس پس از امتحان وجود ندارد. . درصورتي11
 . درخواست حذف ترم به علت بيماري يا حادثه، تنها درصورتي قابل بررسي است كه دانشجو در هيچ امتحاني شركت نكرده باشد. 12
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