شرح وظایف ناظرین و مراقبین محترم در امتحانات پایان ترم نیمسال اول  89-89و قوانین و مقررات مصوب

 -1ناظرین محتری مملطفاظماتیکا مود ماامم م میقا م ل ما مرااایمتماحرتظ ما م م ظیمبظ ییمک م ام فریم
حد شمحسرقیمحیمبظرندم انظف منمد مممپسما ماتمظ ماحرتظ محجد امتتدن مانشظ منمظنید.
 -2حیا لی مممنظرین محتری ملطفظم5م یق م ل ما مراایمتماحرتظ م امسااظل مبیگزاایمماحرتظنظتمحظضاایم
رد مممتظمپظنظ ماحرتظنظتم امحت محضدامحسرمیم ارر مبظرند..
 -3جلساظتماحرتظنیمام ان م ام ممممگظییمسا مندب مبیگزاامودایدمراادمک مسااظ

مراایمتمم

میظمب م

تیتیبم م0338م،م18338ممم12مودمایدمبد .م ابمسظل مجلسظتماحرتظنیم م یق م ل ما مریمتماحرتظ مبظ م
حیمرد م.ممام م انشجدنظ مب ممسظل م م تیمان مسظ

محمندتماس .

 -4یمیا م ارر مییگدن مکیفمممجزم مب م او مسظل ماحرتظنظتمحمندتمحیمبظردملذاممجنبم ابممامیم
حیزیظنیم یاام ا مراد ماسا مک مکلی ممساظن م انشاجدنظ مم ل ما ممام مب مسظل ماحرتظ مبیمامیم

م

یاام ا محیمرد .م
 -5م انشاجدنظ مگدرایمیمیا مم ممکیفمپدلمود ماامحیمتدانندمب م او مکالسمبلیندملیک ممگدریمیظم ام
حظل موظحدشمبیمامیمحیزم او مکالسهظم یاام ا محیمرد .م
 -6گدریمیمیا محیا لی مممنظرین محتری م امحظل مبیمصدامبظرد.
 -7نظرین محتری مبیمچگدنگیممبیگزاایماحرتظ منظظاتم اراار ممم امپظنظ مبظنسااریممصاات مبیگزاایمم
احرتظ مسظلمماام امصداتجلس متظئیدمنمظنند.م
 -0حیا لی محتری م مسداالتم محد متت محیا ل مود ماام م 5م یق م ل ما مریمتماحرتظ ما مکظارنظسظ م
حد شمتتدن مبگییند.م
 -9م انشاجدنظ محدرفندم امرمظا مصندلیمود محطظبقملیس متعیی مرد ما مسدیم حد شم(مک ملیس م
حیبدط مام ان مرمظا مگذاایمرد مممبییم ما مسظل منصبمحیمگی )ممبنشینندم.ملطفظمتد نعمامااقمپسم
ا منشسر میم م انشجدنظ مممبی یاایمنظممممسکدتمتد نعمگی .
-18

ودایشمندماس محیا لی مممنظرین محتری متمظحیمحسظ یمود ماام امجه محفظمنظممممسکدتم

ممپیشگیییما ماحکظ متقلبم انشجدنظ مبکظاگییند.
 -11امصاداتمحشظید محداا متللفم،ما مگیفر مما م انشجدمجدامودا اایمرد ماحظمریانطمتقلبما م
حرللفمسلبمممبالفظصل مصداتجلس مرد مممنظ ار منظمجزم مم(...تقلب)مضمیم مصداتجلس مگی .
 -12حی ماحرتظ م،منظرین محتری مرامظا میظیمصاندلیمم انشجدنظ ماامبظملیس مرمظا میظیمتعیی مرد مم
ا مسدیم حد شمب مطدامااندم متطلیقم یندمتظما مجظبجظنیمرمظا مصندلیمیظمپیشگیییمرد .
 -13ب میمیا م اراار مکظاتم انشااجدنیمبیایمیم م انشااجدنظ مالزاحیماساا .متطظبقم کسمممکظاتم
انشاجدنیم اموصاددم انشاجدنظ محهمظ ما م انشاکد میظیم نگیمحیمبظنس متدسطمکظارنظسمارر م
حیبدط م ل ما مبیگزاایماحرتظ محشال

مرد مممب منظریحتری مم ممحسئدلمحضدامممغیظبمماطالتم ا م

راد .لزم متطظبقم کسممکظاتم انشاجدنیم اموصاددم انشااجدنظ محهمظ ما م انشکد میظیم نگی ام
جلس میماحرتظ متدسطمنظرین محتری مالزاحیماس .

 -14ام غظ ماحرتظ مساظ

مریمتممماتمظ مفیص مپظس مب مسداالتمتدسطمحیا لی مب م انشجدنظ ما ال م

رد .مممنظرین محتری مبیما ظن مم یقمحهل م حظنیمحقیام امتمظحیمکالسهظمنظظاتمنمظنند.
 -15اصداتماحرتظنظتمیمزحظ مامسیممک م ااایمچندماسرظ محشریکمیسرند ،مبیگ میظیمان ماحرتظنظتم
یمگیمب مصااداتمنممحجمد مبی م انشااجدنظ متد نعمرااد مممپسما ماتمظ محهل م حظنیمتعیی مرااد م،م
بطدامنکجظمجمعم مایمرد .
 -16ام15م یق ماملمرایمتمماحرتظنظتمسایکظاموظنممحلکیمممنظمسیکظاموظنمم ینشیمب محنظدامکمممب م
حیا لی محتری مب مح محشاکالتمبدجد م حد مینگظ متد نعمساداالتم،م امجلسا ماحرتظ محضدامودایندم
ار م.
 -17ییچم انشجدنیم ل ما ماحضظیمملیس محضدامممغیظبمجلس ماحرتظ مااممم تیکمنکند(م امصداتماتمظ م
پظسالگدنیمب مساداالتم امسایمجظیمود مبنشایندمتظمبیگ محضدامغیظبمااماحضظمنمد مممسپسمجلس ماام
تیکمکند).
 -10حسئدلمتکمی ملیس محضدامممغیظبمم انشجدنظ ما ظیماحمدموظنیمحیمبظردمک مسعیمحیمکنندم ام15م
یق ماملمریمتماحرتظ محضداغیظبمکلی م انشجدنظ مماامب ماتمظ مبیسظنند.
 -19حیا لی محتری مم ل ما مویمجماملی م انشجدما مجلس ماحرتظ م،مبظمسدالما محسئدلمحضدامممغیظبم،ما م
د ممجد مغظنبماطمینظ محظصا منمظنندم.م امصاداتممجد م انشجدیمغظنبمم،متظمحدماحکظ مویمجماملی م
انشااجدما مسااظل ماحرتظ مب متعدنقمبیفرد م(حداکثیم15م یق م)مممب منظریمحتری مگزااشم ا مرااد متظم
پیگیییمیظیمال ما مسدیمکظارنظسمارر محیبدط مصداتمگیی .
 -28امصاداتیک م انشاجدنیمبظمتظوییمسیمجلس ماحرتظ مبیسدماجظ ممام مب مجلس ماحرتظ محشیمبمب م
د مویمجممحریمنمم انشااجدما مساایمجلس ا ماحرتظ محیمبظرااد.مضاامنظمم

ماضااظفیمنیزمبظب متظوییمب م

انشجدم ا منلدایدمرد.
 -21حساائدلممام مممویمجم انشااجدنظ م(م ظیماراایفیممموظنممحیدایم)مب مییچم ندا مب م انشااجدنظ م
وظاجمرااد ما مجلسا ماحرتظ مماجظ ممام محجد مب مسااظل مممجلسا ماحرتظنظتمب مبهظن مبی اراار ماراایظ م
جظحظند م امکالسمماامندیند.منظرین محتری منظظاتمکظفیم امان م حین م ارر مبظرند.
 -22انشجدحدرفماس مپسما ما ال محیا بمحلنیمبیماتمظ محهل م حظنیممحقیامبیایمپظسلگدنیم،مبیگ مم
احرتظنیمود مااممتتدن م ید .امصداتماحرنظتم،مبعداما م انظف مبیگ مود اایمرد .
 -23پسما ماتماظ ماحرتظ محیا لی محتری محدرفمب مرااامظاشمامااقمممتتدن مساااداالتمب متفکیممندمتم
احرتظ مب مکظارنظسمارر محیبدط محیمبظرند.
 -24اساظتیدمحتری محدرفمب محضادام امجلسا ماحرتظنیمود محیمبظراند.م د محضدااسظتیدمممحیا لی مم
تدساطمنظریمحتری مب مکظارانظسمحسرقیم ام حد شم(م ظیمبظ یی)مگزااشمنمظندمتظم امصداتجلسظتم
حیبدط مثل مممگزااشمگی .
م
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