
ویژه دانشجویانپزشکیدانشکده پیرامقررات جلسات امتحانی

دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري حضور داشته باشند و در صندلی هاي تعیین شده مستقر شوند.15ویان دانشج
در شماره صندلیقبل از استقرار بر روي صندلی ها ، شماره صندلی را با شماره اعالم شده تطبیق دهند، هر گونه جابجایی

تخلف محسوب میشود.
تواند در جلسه امتحان شرکت نمایدپس از شروع امتحان، دانشجویی که با تاخیر وارد جلسه امتحانی میگردد ، در صورتی می

که هیچ یک از دانشجویانی که در امتحان مربوطه شرکت نموده اند ، جلسه امتحانی را ترك ننموده باشند.
کت در جلسه امتحان را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند.دانشجویان کارت شر
.دانشجویان موظف هستند در طول برگزاري امتحان ، آرامش و سکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند
:با موضوع تخلف در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد، برخی از مسایل تخلف به شرح زیر است

جعلی باشد.کارت ورود به جلسه -الف

بدون مجوز باشد.که استفاده از هر گونه نوشته ، یادداشت ، جزوه و کتاب -ب

رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان و هرگونه وسیله بدون هماهنگی با مراقبین و همچنین استفاده از تلفن -ج
در جلسه آزمون غیرقانونی است.همراه 

دد.تخلف محسوب می گرمتحانی دانشجویان دیگر و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجویان دیگر نگاه کردن از روي ورقه ا-د

ممنوع میباشد.نوشتن هر گونه اطالعات بر روي بدن ، لباس و یا صندلی -ه

یر مجازبرهم زدن نظم جلسه امتحان ، عدم نشستن در محل تعیین شده و هر گونه مشاجره با مراقبین خروج و بازگشت غ-و
باشد.تخلف می به جلسه امتحان 

داشتن اسباب و لوازم شخصی از قبیل جزوه ، کتاب ، یادداشت ، کیف وتلفن همراه به محوطه هدانشجویان مجاز به همرا-ز
برگزاري امتحان نمی باشند . مراقبین و مسئولین حوزه امتحانات موظف هستند با افرادي که به این امر توجه نمی کنند ، 

برخورد قانونی نمایند.

برگه هاي امتحانی منگنه شده را تفکیک و جداسازي ننمایند.باید
 جلسات امتحانی را قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات، ترك ننمایند.الزم است
 مستندات و مدارك امتحان را از جلسه امتحان خارج ننمایند.به هیچ وجه
 در امتحاناتی که داراي پاسخامه قرمز ،مداد مشکی نرم ومدادپاك کن براي عالمت زدن بر روي پاسخنامه قرمزبهمراه داشتن

رنگ هستند ، عالوه بر داشتن خودکار آبی ومشکی الزامی است.
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