بسمه تعالی

رعیت ضوابط انضباطی امتحانات
اطالعیه مهم ا
داًشجویاى گراهی ،با فرارسیدى ایام برگساری اهتحاًات ًیوسال اول سال تحصیلی  96-97ضوي آرزوی سالهتی و هوفقیت
یکیک شوا عسیساى و توصیه به هطالعه دقیق وبرًاهه ریسی شده دروس اهتحاًی توجه شوا را به ًکات ههن زیر جلب هی
برای ا
ًواید.

 - 1زا٘شج ٛلثُ اس شزٚع أتحاٖ ٔحُ  ،تارید  ٚساػات أتحا٘ات را ت ٝعٛر وأُ اس رٚی وارت ٚرٚز ت ٝجّسٝ
أتحاٖ ذٛز چه وٙس.
 - 2وّی ٝزا٘شجٛیاٖ  30زلیم ٝلثُ اس شزٚع أتحاٖ زر ٔزوش  15 ٚزلیم ٝلثُ اس شزٚع أتحاٖ زر ٔحُ أتحاٖ حضٛر
زاشت ٝتاشٙس.
 - 3زا٘شج ٛپس اس ٚرٚز ت ٝجّس ٝأتحاٖ زر ٔىاٖ ٔشرص شس ٜفمظ تز رٚی صٙسِی ؤ ٝزتٛط ت ٝشٕار ٜذٛزش ٔی
تاشس ،تٙشیٙس  ٚاس ٘ٛشتٗ  ٚوٙسٖ شٕار ٜصٙسِی  ٚیا جاتجایی صٙسِی ذٛز جسا پزٞیش ٕ٘ایس.
 - 4اس آٚرزٖ وتاب یا جشٚات زرسی ٚٚسایُ شرصی تٚ ٝیژ ٜویف زستی ت ٝساِٗ أتحا٘ات جسا پزٞیش ٘ٓ ائیس سیزا
ٕٞزا ٜزاشتٗ آٟ٘ا ترّف  ٚتمّة ٔحسٛب ٔی شٛز.
ٕٞ - 5زا ٜزاشتٗ ٔٛتایُ زر جّس ٝأتحاٖ ترّف  ٚتمّة ٔحسٛب ٔی شٛز ،حتی اٌز ذأٛش تاشس .اٌز تّفٗ فززی زر
حیٗ جّس ٝأتحاٖ سً٘ ترٛرز ت ٝػٛٙاٖ تمّة ٔحسٛب ٔی شٛز  ٚصٛرت جّس ٝذٛاٞس شس.
 - 6زا٘شجٛیاٖ وارت زا٘شجٛیی ٔؼتثز  ٚوارت ٚرٚز ت ٝجّس ٝأتحاٖ را زر ٞز جّس ٝتٕٞ ٝزا ٜزاشت ٝتاشٙس.
٘ - 7اْ ٘ ٚاْ ذا٘ٛازٌی  ،شٕار ٜصٙسِی  ،شٕار ٜزا٘شجٛیی ٘ ٚاْ استاز را ت ٝعٛر ذٛا٘ا زر اتتسای جّس ٝأتحاٖ تز رٚی
تٕاْ تزٌٞ ٝا  ٚتٚ ٝیژ ٜتزٌ ٝسٛاالت زرج ٕ٘ایٙس.
 - 8زا٘شجٛیاٖ ٔة تایست تؼس اس ٚرٚز ت ٝساِٗ أتحاٖ ٚزر عی تزٌشاری أتحاٖ سىٛت را رػایت ٕ٘ٛز ٚ ٜاس صحثت
ٞای تی ٔٛرز جسا ذٛززاری ٕ٘ایٖز  .زا٘شج ٛیا زا٘شجٛیا٘ی و٘ ٝظٓ جّس ٝأتحاٖ را تٞ ٝز زِیّی تز ٓٞس٘ٙس ٔستمیٕا
ت ٝوٕیت ٝاٖضتاعی ٔؼزفی ذٛاٙٞس شس .
اتّٙس وززٖ زست ذٛز  ،سؤاَ ذٛز را تا ٔزالثیٗ
 - 9زا٘شجٛیا٘ی و ٝعی تزٌشاری أتحاٖ سؤاَ زاشت ٝتاشٙس ت ٝآرأی ب
یا استاز ٔزتٛعٔ ٝغزح ٕ٘ایٙس.

- 10استفاز ٜاس تّفٗ ٕٞزاٍ٘ ، mp3 player ، ٜا ٜوززٖ تٚ ٝرل ٝزیٍزاٖ  ،صحثت وززٖ تا یىسیٍز  ،استف از ٜغیز
ٔجاس اس یاززاشت  ،وتاب ،جش ٚ ٜٚتثازَ ٚرل ٝزر جّس ٝأتحاٖ تمّة ٔحسٛب شس ٚ ٜاٌز ٔشاٞسٌ ٜززز صٛرت
جّس ٝتمّة تٙظیٓ ٔی ٌززز.
- 11چٙا٘چ ٝفزز زیٍزی ت ٝجای زا٘شج ٛزر جّس ٝأتحاٖ حضٛر زاشت ٝتاشس ٓٞ ،زا٘شج ٓٞ ٚ ٛشرص جایٍشیٗ تٝ
وٕیت ٝا٘ضثاعی ٔؼزفی ذٛاٞس شس.
ٞ- 12زٌٛ٘ ٝ٘ٛشت ٝتز رٚی وف زست ،زست ٝصٙسِی  ،شٕار ٜصٙسِی  ،حتی زر صٛرتی ؤ ٝزتثظ تا ٔٛضٛع  ٚسؤاالت
أتحا٘ی ٘ثاشس ،ترّف  ٚتمّة ٔحسٛب ٔی ٌززز.
- 13تثازَ ٞزٌِٛ ٝ٘ٛاسْ اِتحزیز ٘ظیز ٔاشیٖ حساب  ٚأثاَ آٖ زر جّسٝ

أتحاٖ ٕٔٛٙع ٔی تاشس  ،استفاز ٜاس ٔاشیٗ

حساب فمظ زر أتحا٘ی ؤ ٝجٛس استفاز ٜآٖ تٛسظ استاز اػالْ شسٔ ، ٜجاس است ،زر غیز ایٙصٛرت استفاز ٜاس آٖ
ترّف ٔحسٛب ٔی شٛز.
- 14چٙا٘چ ٝزر یه سٔاٖ ز ٚأتحاٖ ٔتفاٚت زاریس ٔی تایست زر جّس ٝیىی اس آٖ ز ٚشزوت ٕ٘اییس  ٚتٔ ٝزالة اػالْ
وٙیس تا تس ٖٚتزن نرزٖ جّس ،ٝتزٌ ٝز ْٚرا تزایتاٖ تیاٚرز ،اٌز اس جّس ٝأتحاٖ ا َٚذارج شٛیس تٞ ٝیچ ػٛٙاٖ
حك شزوت زر أتحاٖ تؼسی را ٘رٛاٞیس زاشت.
- 15زا٘شجٛیاٖ اس تیز ٖٚتززٖ اٚراق أتحا٘ی  ٚپاسرٙأ ٚ ٝتزٌٞ ٝایی ؤٟ ٝز آٔٛسش را زار٘س ،جسا ذٛززاری ٕ٘ایٙس.
- 16جّسات أتحا٘ی را لثُ اس ا٘جا ْ حضٛر  ٚغیاب تٛسظ ػٛأُ اجزایی  ٚأضاء ِیست حضٛر غیاب تزن ٕ٘ٙائیس .
ِیست حضٛر  ٚغیاب جّس ٝأتحاٖ را تا ذٛزوار أضاءوٙیس .زر غیز ایٙصٛرت زرس شٕا حذف ذٛاٞس شس.
رٌ ٝسؤاالت را تٔ ٝزالة تحٛیُ زاز ٚ ٜفٛرا
- 17زا٘شجٛیاٖ ٔٛظفٙس پس اس پایاٖ سٔاٖ أتحاٖ تزٌ ٝأتحا٘ی تٕٞ ٝزا ٜب
جّس ٝرا تزن وٙس  ٚاس تجٕغ زر پشت زرب ساِٗ أتحا٘ات جسا پزٞیش ٕ٘ایٙس تا ذّّی زر تزيساری آسٔ ٖٛایجاز
ٍ٘ززز.
توجه مهم  :تزاساس ٔفاز آئیٗ ٘أ ٝا٘ضثاعی تزٌشاری أتحا٘ات

ػسْ تٛج ٝتٛٔ ٝارز فٛق اِذوز تمّة

 ٚترّف

ٔحسٛب شس ٚ ٜیىی اس ػٛالة آ ٖ زرخ ٕ٘ز 0/25 ٜتا ػٛٙاٖ تمّة زر وار٘أ ٝتحصیُ زا٘شج ٛذٛاٞس تٛز و ٝضٕٗ
تاثیز زر ٔؼسَ لاتُ حذف ٕ٘ی تاشس ٕٞ ٚیش ٝزر وار٘أ ٝذٛاٞس ٔا٘س.

موفق باشید  -معاونت آموزشی

