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امتحانات دروس  ۀقبل از شروع امتحانات، یکبار برنام همچنین و نهایی انتخاب واحد ۀتأییدی اخذ با . از ابتدای شروع نیمسال تحصیلی1

مطالعه و بررسی نموده و چنانچه با مشکلی مواجه شدند آن را ، امتحانات پایان ترم  ۀاخذشده خود را از روی برگه تأییدیه و کارت جلس

 آموزش دانشکده در میان گذارند.  ۀادارکارشناس مربوط به رشتۀ خود دربا 

حضور خود در محل برگزاری امتحانات را با تدبیر و در نظر گرفتن تمام شرایط  ۀم، برنادر زمستان و تابستان . با توجه به شرایط فصلی2

 ریزی نمایند. )به خصوص دانشجویان غیرساکن در شهر همدان(بینی و برنامهپیش ،  احتمالی

 انند. به هم رس، در محل برگزاری امتحانات حضور  دقیقه قبل از ساعت شروع 11،  ۀزمانبندی شدۀ امتحانات. طبق برنام3

 آید. امتحان جلوگیری به عمل می ۀاز ورود دانشجویانِ بدون کارت دانشجویی به محل برگزاری و جلس همراه داشته باشند.را . کارت دانشجویی 4

امتحان  ۀامتحان پایان ترم خود را به همراه داشته باشند. این کارت، حضور رسمی دانشجو را در محل برگزاری و جلس ۀ. کارت جلس1

شرکت کنند که نام آن در  امتحان درسی ۀتوانند در جلسنماید. الزم به ذکر است دانشجویان فقط میگواهی و تأیید می،درس موردنظر

، د کارت ورود به جلسه امتحان ــویانِ فاقــور دانشجــاز حضنام، شماره و گروه درس( وجود داشته باشد. )   کارت امتحانی

 به عمل می آید . ممانعت

نمودن و استفاده از تلفن همراه ر دهند. آوردن، علنیقرا Silentامتحان، تلفن همراه خود را خاموش یا روی  ۀ. قبل از حضور در جلس6

 انضباطی عمل خواهد شد.  ۀنامدر زمان برگزاری امتحان )به هر دلیل( تخلف امتحانی محسوب و طبق آیین

الن یا کالس برگزاری امتحان جداً ـبه داخل س و هرگونه وسیلۀ غیر مجاز دیگر یادداشت های شخصی ،. از آوردن کتاب، جزوه7

به کمیتۀ امتحان محسوب و  ۀتخلف در جلس ۀاز کتاب، جزوه و ... توسط دانشجو به منزلۀ غیرقانونی ودداری نمایند. استفادــخ

 خواهد شد. انضباطی دانشگاه معرفی 

طالعات درج ا و غیرقانونی برای تغییر گروه امتحانی پرهیز نموده و طبق . برای پیشگیری از مشکالت بعدی، از هرگونه توافق شفاهی8

امتحانی گروه مربوط به خود، شرکت نمایند. بدیهی است عدم حضور دانشجو در گروه یادشده، به  ۀکارت امتحان، در جلس شده در

 صفر در آن درس خواهد بود.  ۀامتحان و درج نمر ۀغیبت در جلس ۀمنزل

تر امتحان که باعث عمیق ۀرفتار غیرمنطقی در جلس بینی نشده یا انضباطی، از اقدام شخصی و. در صورت بروز هرگونه مشکل پیش9

 و پیامدهای منفی آن گردد، خودداری نموده و موضوع را در زمان مناسب با مسؤولین مربوطه در میان گذارند. شدن مشکل 

 زمان پاسخدهی به سؤاالت، مکان مربوط به برگزاری امتحان را ترک نمایند.  شدن. پس از تمام 11

 

 یک سؤال:

 ، ـالش خودــو به ثمر رساندن نتایج تـ ویان برای کسب موفقیت علمیــــدانید دانشجآیا می 

 نیاز دارند. همۀ ما وزشی و انضباطی از سوی ــایت قوانین آمــبه حفظ آرامش و رع

 

 تر امتحانات سپاسگزاریم.از همکاری ارزشمند شما دانشجویان محترم در برگزاری هرچه باشکوه
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