
 

 

 امتحاواتتذکز مهم 
 مصوب شورای آموسشی موسسه آموسش عالی تیهق اتامتحاو آییه وامه

 الف : آییه وامه تزگشاری امتحاوات
 .اهتحاًات پایاى ًیوسال طثق تزًاهِ اػالم شذُ اًجام خَاّذ شذٍغیزقاتل تغییز است – 1          

 .ر جلسِ حاضز تاشٌذضزٍری است داًشجَیاى یک رتغ قثل اس اهتحاى د – 2          

 .(شوارُ صٌذلی درّزآسهَى هتفاٍت هی تاشذدررٍی صٌذلی قزارگیزًذ ) کِ اػالم هی شَدای داًشجَیاى هَظف هی تاشٌذ هطاتق شوارُ  – 3          

 .ّوزاُ داشتي اصل کارت داًشجَیی درجلسِ اهتحاى الشاهی است – 4        

 تزخَرد خَاّذشذ . تزخی اسهصادیق تقلة تِ شزح سیزاست: تاهَضَع تقلة دراهتحاى تِ شذت – 5         
 .کتاب غیزهجاس ٍجشٍُ –ًَشتِ  –استفادُ اسّزگًَِ یادداشت -                  

 .رد ٍتذل کزدى ّزگًَِ ًَشتِ تاسایزداًشجَیاى-                 

 .ّواٌّگی تا هزاقثیيردٍتذل کزدى ّزگًَِ ٍسیلِ ًظیز هاشیي حساب ٍ.... تذٍى  -                 

 .)تلفي ّوزاُ خاهَش ٍدردستزس ًثاشذ(استفادُ استلفي ّوزاُ تِ ّزدلیل  -                 

 .ًگاُ کزدى اس رٍی ٍرقِ اهتحاًی داًشجَی هجاٍرٍیا ًشاى دادى ٍرقِ تِ ٍی -                 

 .ًَشتي ّزگًَِ اطالػات تزرٍی دست یا لثاس ٍصٌذلی -                 

 .تزّن سدى ًظن جلسِ اهتحاى )ػذم ًشستي درهحل تؼییي شذُ ٍّزگًَِ هشاجزُ تا هزاقثیي ( -                 

 .خزٍج ٍتاسگشت غیز هجاس تِ اهتحاى -                 

 .فزستادى شخص دیگزی تِ جای خَد -                 

 ان ته تشخیص کمیته اوظثاطی تزخی اس مجاساتهای واشی استقلة در جلسه امتح
 .ٍثثت هَضَع درپزًٍذُ آهَسشی 5225درج ًوزُ  – 1              

 .هحزٍهیت هَقت استحصیل – 2                     

 .سایز هجاسات ّا تزاساس آییي ًاهِ -3                     

 ب : آییه وامه غیثت در امتحاوات
 .ى غیثت ًوایذ تِ ّیچ ٍجِ اس ٍی اهتحاى هجذد تِ ػول ًخَاّذ آهذچٌاًچِ داًشجَیی دراهتحا – 1          

هی تایست پس استزخیص کلیِ هذارک ٍشوارُ پزًٍذُ تیوارستاى  چٌاًچِ داًشجَ در تاریخ اهتحاى در تیوارستاى تستزی شَد– 2            

 .را جْت تزرسی تِ ادارُ آهَسش ارائِ ًوایذ

یی دراهتحاى هَجِ تشخیص دادُ شَد درس هزتَط تِ آى اهتحاى درکارًاهِ تِ شکل حذف پششکی یا چٌاًچِ غیثت داًشجَ – 3           

 .حذف هجاس ثثت هی شَد

چٌاًچِ داًشجَ دردٍراى تحصیل تا دٍهزتثِ تِ دلیل تیواری دراهتحاى شزکت ًٌوایذ تٌا تِ اظْار داًشجٍَدرخَاست کتثی ٍی  – 4          

 . پایاى آخزیي اهتحاى آى ًیوسال(درقالة حذف پششکی  آى درس حذف خَاّذشذ در هْلت هقزر )دُ رٍس پس اس


