دانشکاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان
اداره آموزش
 -1به همراه داشتن کارت امتحان جهت شرکت در کلیه امتحانات الزامی است.
 -2دانشجویان موظفند  11دقیقه قبل از شروع جلسه در محل آزمون حضور یابند.
 -3عدم امضادر لیست حضور و غیاب هر امتحان  ،به منزله شرکت نکردن در آن امتحان
بوده و غیبت در جلسه امتحان محسوب خواهد شد.
 -4دانشجویان باید در صورت داشتن هرگونه سوال و اشکال در رابطه با سئواالت امتحانی
 ،فقط دست خود را باال برده وبه نزدیکترین مراقب اطالع دهند.
 -5دانشجویان موظفند در طول برگزاری آزمون ،آرامش و سکوت جلسه را رعایت نمایند.
 -6دانشجویان می بایست پس از پایان آزمون  ،برگه سواالت و پاسخنامه را تحویل داده و
از حوزه امتحانی خارج شوند .
 -7غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در همان امتحان است و
غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس است.
 -8مطابق ماده  11آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و ماده 13
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( )PHDتشخیص موجه بودن غیبت در جلسه
امتحان به عهده شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  /دانشگاه است.
 -9دانشجویان فقط سه روز پس از اعالم نمرات مهلت دارند درخواست تجدیدنظر به
نمرات خو را در نرم افزار سما اعالم نمایند.
مصادیق تخلف در جلسه امتحان به شرح زیر می باشند:
-11
همراه داشتن هرگونه اقالم متفرقه مانند کتاب،جزوه  ،برگه در جلسه

امتحان  ،حتی اگر مرتبط با امتحان نباشد.
 همراه داشتن تلفن همراه  ،حتی بصورت خاموش هندزفری و هرگونه وسیله
الکترونیکی دیگر.
 همراه داشتن ماشین حساب قابل برنامه ریزی (ماشن حساب عادی نیز صرفا
در صورت اعالم استاد درس مربوطه قابل استفاده می باشد و در غیر این
صورت تقلب محسوب می شود)
 مبادله هرگونه برگه امتحانی میان دانشجویان
 نگاه کردن به برگه امتحانی یکدیگر
 هرنوع صحبتی در هنگام امتحان با دیگر دانشجویان
 هرنوع رفتاری که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه امتحان گردد.
 عدم توجه به تذکرات مراقبین جلسه امتحان
 کف نویسی  ،همراه داشتن نت  ،نزاع و توهین به اساتید و کادر اجرایی
امتحانات
به استناد حکم کمیته انضباطی دانشگاه  ،تخلف و تقلب در امتحان موجب
-11
درج نمره  1/25در کارنامه خواهد شد

نکته مهم  :الزم به توضیح است نمره  1/25با ذکر وضعیت نمره  :تخلف – مردود بدون تغییر ،
حتی با کسب نمره باالتر از 16توسط دانشجو در ترمهای بعدی  ،در کارنامه درج خواهد شد.
توجه :دانشجویان می بایست به دقت موارد فوق را مطالعه نموده و رعایت نمایند و گزارش
مراقبین جلسه امتحان  ،حتی بصورت شفاهی  ،در صورتجلسه امتحان ثبت شده و مالک
عمل خواهد بود.

