
 امتحانات برگزاري نامه آيين

 همراه داشته باشند.به و در جلسه امتحان  تهيهكارت ورود به جلسه امتحان را از پورتال دانشجويي محترم كليه دانشجويان الزم است  (1

 از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگيري خواهدشد.در غير        

 . مي باشد الزامي دانشجويي يا كارت شناسايي معتبر كارتبه همراه عکسدار  جلسه به ورود كارت داشتن همراه به (2

 بررسي و در صورت داشتن هر گونه ابهام به اداره آموزش مراجعه نمايند. را خويش امتحاني برنامه بايستي ميمحترم  دانشجويان (3

اداره  با هماهنگي و )در مورد امتحانات خاص نمي باشند. دانشجويان عزيز مجاز به ترک جلسه امتحانپس از توزيع برگه هاي امتحاني  دقيقه 04 تا (4

 (مي باشد.آموزش اين زمان قابل تغيير 

برگه امتحاني و همچنين امضاء ليست حضور غياب اطمينان حاصل كرده و سپس به آرامي دادن محترم از تحويل  دانشجويانپس از اتمام امتحان،  (5

 جلسه امتحان را ترک نمايند.

و همچنين ايستادن در سالن  ، صحبت كردنديگر دانشجوياني كه مشغول برگزاري امتحان مي باشند خواهشمند است از ترددجهت حفظ آرامش  (6

 هاي برگزاري امتحان خودداري فرمايند.

 نکات ضروري

 (پذيرفته نيست مخدوش كارت و يا كارت تصوير) الزامي است.كارت ورود به جلسه امتحان  ايو  ييبه همراه داشتن كارت دانشجو  • (1

ب، كتاب و جزوه بدون مجوز حسا نيماش ،يمشابه، هندزفر ليو وسا PLAYER  3MPخاموش(، تبلت،  يتحبه همراه داشتن تلفن همراه )  • (2

 اضافياز وسايل  حفاظت)موسسه هيچگونه مسئوليتي در قبال  اقدام خواهد شد.و تقلب محسوب و در صورت مشاهده برابر مقررات ممنوع  استاد

 (.نداردرا 

 مصداق تقلب بوده و برابر مقررات اقدام خواهد شد. گريشخص د يبه جادر جلسه امتحان شركت   • (3

 نيز تقلب محسوب مي گردد. يبرگه امتحان يروبر  يواقع رينوشتن نام غيا خارج كردن پاسخنامه از جلسه امتحان، و   • (4

 مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر مقررات اقدام خواهدشد. يشماره صندل ايو  يصندل ييجابجا  • (5

 مجاز نمي باشد. كاغذ، لباس، پشت كارت ورود به جلسه امتحان، و...( يرودستنوشته بر) ادداشت،يهرگونه همراه داشتن   • (6

 است.را نداشته باشد ممنوع كه مهر اداره امتحانات  سينو پيشهمراه داشتن هر نوع برگه و كاغذ   • (7

 ممنوع مي باشد.نامه پاسخ ايرد و بدل كردن برگه سوال و   • (8

 امتحاني جلسه امتحان را ترک نفرماييد. قبل از امضاء صورتجلسه   • (9

 جداٌ خودداري فرمايند. جلسه امتحان گردد يدر برگزار ينظم يسر و صدا و ب جاديكه منجر به ا يهر عملاز   • (10

 موجب تشکر است.در جهت هر چه بهتر برگزار شدن امتحان  ييعوامل اجراو ين مراقب همکاري بايسته با   • (11

 تقلب به مراقب. يو ابزار مورد استفاده برا ادداشتيعدم ارائه  ايپاره كردن، پنهان كردن و  دن،يبلع  • (12


