
 انم خدا  هب

 ئیمجلب  می نما ذیل رعایت مقررات امتحانیرا هب دانشجویا ن زعزیتوهج شما 

 .گیری می شودبه جلسه امتحان جلوورود  در غیر اینصورت از .الزامی است هکارت ورود به جلسهمراه داشتن  -1

پیش از شروع دقیقه   11حضور داشته ومحل آزمون در  دقیقه قبل از شروع امتحان02ان الزم است دانشجوی -2

 .نشسته باشندبا توجه به شماره دانشجوئی و شماره صندلی  صندلی خوددر  رسمی آزمون

 امضاء نمایند. را رویت و امتحانی صورت جلسات "باید دقت نمایند حتماکلیه دانشجویان  -3

برگه تحت عنوان برگه نمودار ،فرمول  همراه آوردن هر گونه وسایل شخصی از قبیل کیف،کتاب ،جزوه ویا هر گونه -4

 با شد. ک نویس برای دانشجویان در جلسه امتحانا ت ممنوع میربرگه چ  یا ،جداول آماری و

 نچه تلفندر جلسات امتحانی جداً خودداری نمایید چنا تلفن همراه )حتی خاموش ( گوشی از همراه داشتن -5

 خورد خواهد شد .با متخلف طبق قوا نین بر و ثبت ویت شود نام دانشجهمراه به هر دلیل در جلسا ت  رؤ

ضمانتی در رابطه با  ،لفن همراه و... یا در صورت تحویلآموزش هیچ تضمینی راجع به تحویل گوشی های ت اداره  -6

 گم شدن و... وسایل تحویل گرفته نخواهد داشت. ،آسیب 

بین دانشجویان حتی ، خودکار خط کش ،ماشین حساببدل کردن وسایلی از قبیل  ورد  امکان آزموندر جلسات   -7

در غیر اینصورت قبل از شروع امتحانات به  و با متخلف طبق قوانین بر خورد خواهد شد.توسط مراقبین ممنوع بوده 

 واحد آموزش مراجعه نمائید.

 ساعت پس از غیبت در امتحان مربوطه می باشد. 48حداکثر تا  به اداره آموزش فرصت ارائه گواهی استعالجی  -8

موجه ( تحت هیچ شرایطی امکان برگزاری امتحان مجدد از غیر  –در صورت غیبت در جلسه امتحان ) موجه   -9

 دانشجویان نمی باشد.

به واحد  ،مشکل)آدرس ذیل( مراجعه و در صورت  سایت دانشگا ه به آدرس تحصیلییت نمرات نیمسال ؤجهت ر  -11

                     ع دهید.آموزش اطال
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 اداره آموزش


