قوانین و مقررات امتحانات
ضوي آرزٍی هَفمیت ترای داًطجَیاى ػسیس ،خَاّطوٌذ است لثل از حضَر در جلسِ اهتحاى تِ ًىات زیر تَجِ ًوایٌذ:
 .1داًطجَیاى هلسم ّستٌذ  15دلیمِ لثل از ضرٍع اهتحاى در هحل ترگساری حضَر داضتِ ٍ در صٌذلی ّای تؼییي ضذُ هستمر
ضًَذ.
 .2از آٍردى وتاب یا جسٍات درسی ٍ ٍسایل ضخصی تِ سالي اهتحاًات جذاً پرّیس ًوائیذ ٍ ّوراُ داضتي آًْا تخلف ٍ تملة هحسَب
هی ضَد.
ّ .3وراُ داضتي ٍ استفادُ از هَتایل تِ ّر ػٌَاى (هاضیي حساب ،ساػت ،دیىطٌری ٍ )...هوٌَع تَدُ ٍدر صَرت هطاّذُ تا خاطی
تِ ػٌَاى هتخلف رفتار خَاّذ ضذ.
ّ .4وراُ داضتي وارت هؼتثر داًطجَیی در ّر جلسِ اهتحاى الساهی است.
ً .5ام ٍ ًام خاًَادگی ،ضوارُ صٌذلی ،ضوارُ داًطجَیی ٍ ًام استاد را تِ طَر واهل ٍ خَاًا در اتتذای جلسِ اهتحاى تر رٍی توام
ترگِ ّا لیذ ًواییذ.
 .6داًطجَیاى هَظف ّستٌذ در طَل ترگساری اهتحاى آراهص ٍ سىَت جلسِ را رػایت ًوایٌذ .داًطجَیاًی وِ ًظن جلسِ اهتحاى را
تِ ّر دلیلی ترّن زًٌذ هستمیواً تِ وویتِ اًضثاطی هؼرفی خَاٌّذ ضذ.
 .7داًطجَیاًی وِ در هَرد اهتحاى سؤال داضتِ تاضٌذ تِ آراهی تا هرالثیي یا استاد هرتَطِ هطىل را هطرح ًوایٌذ.
 .8اًجام اػوالی هاًٌذ ّوراُ داضتي ٍ استفادُ از تلفي ّوراًُ ،گاُ وردى تِ ٍرلِ دیگراى ،صحثت وردى تا دیگراى ،استفادُ غیر هجاز
از یادداضت ،وتاب ٍ جسٍُ ،تثادل ٍرلِ ٍ یادداضت ٍ وف ًَیسی ٍ غیرُ تِ تطخیص هرالثیي اهتحاًی ٌّگام ترگساری آزهَى خالف
همررات هحسَب ضذُ ٍ تا افراد هتخلف تراتر همررات رفتار خَاّذ ضذ.
 .9چٌاًچِ فرد دیگری تِ جای داًطجَ در جلسِ اهتحاى حضَر داضتِ تاضذّ ،ن داًطجَ ٍ ّن ضخص جایگسیي تِ وویتِ اًضثاطی
هؼرفی خَاّذ ضذ.
ّ .10ر گًَِ ًَضتِ تر رٍی دست ،ترگِ ،دستِ صٌذلی ،ضوارُ صٌذلی ،حتی در صَرتیىِ هرتثط تا هَضَع ٍ سَاالت اهتحاى ًثاضذ،
تخلف ٍ تملة هحسَب هی گردد.
 .11تثادل ّر گًَِ لَازم التحریر ،هاضیي حساب ٍ اهثال آى در جلسِ اهتحاى هوٌَع هی تاضذ .استفادُ از هاضیي حساب فمط در
اهتحاًاتی وِ هجَز استفادُ آى تَسط استاد اػالم ضذُ هجاز هی تاضذ .در غیر ایٌصَرت استفادُ از آى تخلف هحسَب
هی ضَد.
 .12چٌاًچِ دریه زهاى دٍ اهتحاى هتفاٍت داریذ هی تایست درجلسِ یىی از آى دٍ ضروت ًواییذ ٍ تِ هرالة اػالم وٌیذ تا تذٍى
ترن وردى جلسِ ،ترگِ اهتحاى دٍم را ترایتاى تیاٍرد ،اگر از جلسِ اهتحاى اٍل خارج ضَیذ تِ ّیچ ػٌَاى حك ضروت دراهتحاى
تؼذی را ًخَاّیذ داضت.
 .13داًطجَیاى از تیرٍى تردى اٍراق اهتحاًی ٍ پاسخٌاهِ ٍ ترگِ ّایی وِ هْر آهَزش را دارًذ ،جذاً خَدداری ًوایٌذ.
 .14جلسات اهتحاًی را لثل از اًجام حضَر ٍ غیاب تَسط ػَاهل اجرایی ،ترن ًٌوائیذ.
 .15داًطجَیاى هَظفٌذ پس از اتوام زهاى اهتحاى اٍراق اهتحاًی را تِ هرالة تحَیل دادُ ٍ فَراً جلسِ را ترن وٌٌذ ٍ از تجوغ در
پطت درب سالي اهتحاًات جذاً پرّیس ًوایٌذ تا خللی در ترگساری آزهَى ایجاد ًگردد.
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