
 بسمه تعالي 
 نکات قابل توجه در امتحانات پایان نیمسال 

برطبق تقووی  وبا نظارت معاونت آموزشی دانشکده  ه امتحانات  نات پایان نیمسال توسط کمیتامتحا-1

 برگزار میگردد. آموزشی دانشگاه 

ت آئین نامه آموزشی حضور دانشجو درتمام جلسات مربوط به هر درس الزامی اسو  15برطبق ماده  -2

اینصورت مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند.در  4/ 17غیبت دانشجو در درس نظری از  اعاتوس

 نمره دانشجو درآن درس صفر محسوب می شود. 

،درصورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک 15غیبت درجلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 

 موجه شناخته شود.  مربوطهاستاد مستند وتشخیص 

یید دانشوکده خواهود بوود. لو ا أیا غیر موجه(برعهده استاد وت)موجه  یبت دانشجوورد با غنحوه برخ

را از اساتید   حضور درکالس واجازه شرکت درامتحانکمیته امتحانات قبل از شروع امتحانات وضعیت  

 مربوطه استعالم می نماید. 

شوروع (    13/ 30و      10  / 30  ،   8/ 30سواعت  )  زاری امتحانات راس ساعت اعالم شوده در برناموهبرگ  -3

قبول از شوروع امتحانوات در محول   نوی  سواعتمیگردد. ل ا دانشجویان محترم می بایست حداقل  

 دانشکده حضور داشته باشند. 

در   و یا کارت شناسایی عکو  دار  دانشجویی  ورود به جلسه امتحانات وکارت  کارتاشتن  همراه د  -4

 جلسه امتحان الزامی است. 

 در جلسه امتحان تخلف محسوب میگردد.  جزوه و کیف ،  کتابهمراه داشتن  -5

 . تخلف محسوب میگردددر جلسه  تلفن همراه  به همراه داشتن -6

نمی  ساب در امتحان دروسی که نیاز به ماشین حساب دارد مجازاستفاده از موبایل بجای ماشین ح  -7

 باشد. 

( درج موی گوردد. ه  آوادر سامانه اتوماسویون آموزشوی)  هنتایج امتحانات توسط اساتید مربوط  -8

 هو  آوااز طریق وفقط برای یک بار  سه روز بعد از تاریخ ورود نمراتاعتراض به نمره امتحانی حداکثر  

 امکان پ یر است. 

بوده و  در آن درس نمره صفردر امتحان به منزله   غیر موجهغیبت  آیین نامه آموزشی    16طبق ماده    -9

مسوتندات ارائوه شوده توسوط  گردد.  می درسی ح ف واحد موجبدر امتحان هر درس   جهموغیبت  

 به شورای آموزشی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد. غیبت دانشجو جهت تشخیص موجه بودن 

دانشوجو بایود   88/ 3/ 31با توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشوگاه موور   ،  در صورت بیماری  -10

نماید. سپ  تحویل  امتحان گواهی استعالجی خود را به آموزش دانشکده    تاریخ از    روز بعد  3حداکثر  

جهوت طورد در شوورای  و توسط دانشوکده شده    تایید  دانشگاه   توسط پزشک معتمدگواهی مربوطه  

 محترم مدیریت امور آموزشی ارسال می گردد. حوزه  آموزشی دانشگاه به

 

 موفق باشید                                                                                               

 شهید بهشتی اداره آموزش دانشکده                                                                         


