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دانشگاه آزاد اسالمی

باتوجهبهنزدیکشدنبهایامامتحاناتپایانترم

دهـــــــق

دانشجویانبهنکاتزیرتوجهنمایند
 جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ  95/25/02الی  95/25/09به سامانه دانشجویی مراجعه نمایید.
 دانشجویانی که بدهی مالی به دانشگاه دارند اجازه چاپ کارت آزمون را ندارند بنابرین هرچه زودتر نسبت به مشخص نمودن وضعیت مالی خود و تسویه حساب اقدام نمایید.
 دانشجویانی که نقص مدارک دارند اجازه چاپ کارت آزمون ندارند و بایستی هرچه زودتر نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.
 دانشجویان مشمولی که برگ معافیت تحصیلی خود را به دانشگاه تحویل نداده اند هرچه زودتر نسبت به ارائه آن به دانشگاه اقدام نمایند در غیر این صورت اجازه شرکت در
امتحانات را نخواهند داشت.
 همراه داشتن کارت امتحان جهت حضور در جلسه آزمون اجباری می باشد و از ورود افراد بدون کارت آزمون به جلسه آزمون جلوگیری بعمل می آید.
 همراه داشتن کارت دانشجویی جهت حضور در جلسه آزمون اجباری می باشد و از ورود افراد بدون کارت دانشجویی به جلسه آزمون جلوگیری بعمل می آید.
 همراه داشتن و یا استفاده به هر عنوان از تلفن همراه و متعلقات آن حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون تخلف محسوب می گردد و برابر با آیین نامه آموزشی با متخلفان
برخورد خواهد شد.
 همراه داشتن کتاب ،جزوه ،تحقیق و یا برگه ی دست نویس در جلسه آزمون تخلف محسوب شده و برابر با آیین نامه آموزشی با متخلفان برخورد خواهد شد.
 قبل از برپایی آزمون نسبت به تحویل پروژه یا تحقیق خود به استاد مربوطه اقدام نمائید و از همراه داشتن آن در جلسه آزمون جدا خودداری نمایید.
 هرگونه اخالل در نظم و برپایی جلسه آزمون تخلف محسوب شده و برابر با آیین نامه آموزشی با متخلفان برخورد خواهد شد.
 برای آزمون هایی که نیاز به استفاده از ماشین حساب می باشد قبل از برگذاری آزمون اقدام به تهیه ماشین حساب شخصی نموده و در زمان آزمون حق هیچ گونه جابجایی ماشین

حساب ،نوشت افزار ،برگه ی چرک نویس و  ...وجود ندارد و در صورت مشاهده تخلف محسوب شده و برابر با آیین نامه آموزشی با متخلفان برخورد خواهد شد.
 بر روی صندلی مشخص شده که شماره آن در کارت ورود به جلسه موجود می باشد نشسته و از جابجایی صندلی و شماره صندلی جداً خودداری نمایید ،در صورت مشاهده
تخلف محسوب شده و برابر با آیین نامه آموزشی با متخلفان برخورد خواهد شد.
 فرصت اعتراض به نمرات از روز ثبت نمره توسط استاد مربوطه به مدت  3روز می باشد و پس از  3روز قسمت اعتراض نمرات سایت بسته می شود و به
هیچ عنوان به هیچ یک از درخواست های دانشجویان بعد از زمان اعتراض جوابی داده نمی شود.
 شرط قبولی دانشجو در درس شرکت در امتحان پایان ترم می باشد و به هیچ وجه دانشجویان غایب نمره قبولی اخذ نمی کنند.

 مجدداً متذکر می شود در امتحانات ترم جاری همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی الزامی می باشد و از ورود دانشجویان بدون
کارت امتحان به جلسه امتحان جلوگیری می شود .دانشجویان باید قبل از امتحانات نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه از طریق سایت دانشگاه
اقدام نمایند.
 مجدداً متذکر می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه امتحان تخلف محسوب می شود و با متخلفان طبق آیین نامه با آنها
رفتار خواهد شد.

نکاتی از آیین نامه انظباطی دانشگاه:
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 تقلب ردامتحان  :استفاده غير مجاز از كتاب و جزوه و  ...رد جلسه امتحان رد جهت پا خگويي هب سواالت يا ره ملي هك م جنر هب يير نمره دا جو از عي غير از دانسته اه ي وود دا جو وود تقلب ووب دهه و نمره /. 52ربا ي ردس مربوهط ردج وواهه ده.
قبي
نش
تغ
 چنانچه تقلب دا جويي ربا ي اعضا ي كميته انضباطي محرز ده طبق بنه فوق با و ي رفتار وواهه ده و رد ره شرايطي جا ي چيه گوهن مساعهتي از ل حذف يا يير نمره وجود وواهه داشت.
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 خارج ودن پاسخناهم از جلسه امتحان  ،امحا ي ورهق و پاره كردن و فرستادن ديگر ي هب جا ي وود هب جلسه امتحان از مصاديق ديگر تقلب ووب دهه و عالوه رب ردج نمره /. 52رد ردس مربوهط ،تنبيهات ديگر ي ربا ي دا جو ي خلف طبق مفاد آنيي
انهم هب اجرا رد وواهه آمه.

نش
فع
ت
نق
 خلف ردامتحان  :ض مقررات جلسه امتحان بهون ارت كاب ل يا وجود قرائن ديگرهك عامل معنو ي رد تقلب را محرز كنه و رهآنچه هك موجب افزايش دانسته اه ي دا جو نشود  ،هك ام مصاديق آن ببارتنه از :ممراه داتنن كتاب  ،جزوه  ،ربه
قب
نم
ي
يادداشت  ،موبا ل  ،ام پي رت ي پلير  ،ماتين حساب و  ( ...مگر با مجوز)  ،نوتنن اس غير واقعي رو ي ربه امتحاني  ،رتك جلسه امتحان پس از رؤيت سواالت و ل از امضا ي ليست حضور و غياب  ،فرام ودن شرايط ربا ي استفاده ساري
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دا جويان از پاسخناهم وود يا كمك هب ديگران ربا ي پا خگويي هب سواالت هك با خلف ربحسب دهت و ضعف خلف طبق آنيي انهم رفتار وواهه ده.

آموزش

