
 

 باسمه تعالی
 

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجويان محترم در طول دوره امتحانات پايان ترم نکات ذيل را جهت 

 : انشجويان عزيز به اطالع می رساندآگاهی بیشتر د

قبل از شروع  "بادقت بررسی نمايید و در صورت هرگونه مغايرت موضوع را کارت ورود به جلسه را .1

 اعالم فرمايید .آموزش به کارشناس محترم  "امتحانات

، در غیر اينصورت از ورود دانشجو به همراه داشتن کارت امتحانی در جلسه امتحانات ضروری است .2

 جلسه امتحان جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 ،در جلسه امتحان حاضر شونددانشجويان محترم می بايست مطابق تاريخ و ساعت امتحان دروس  .3

درب سالن  ،برگزاری امتحان حضور داشته باشندحتما نیم ساعت قبل از آغاز امتحان در محل 

 .امتحانات رأس ساعت مقرر بسته خواهد شد و به دانشجويان متأخر اجازه ورود داده نخواهد شد

برای آپلود عکس جهت دريافت کارت ورود به جلسه حتی االمکان سعی شود تمام دانشجويان محترم  .4

 و جديد باشد.رخ 

چنانچه دانشجويی پس از خروج حتی يک نفر از جلسه امتحان) با تاخیر( مراجعه نمايد، به هیچ  .5

 عنوان حق ورود به جلسه را نخواهد داشت .

سالن امتحانات،  مديرانرعايت قوانین برگزاری امتحانات و احترام به عوامل اجرايی اعم از مراقبین،  .6

اساتید و ساير عوامل برگزار کننده امتحانات ضروری است و در صورت مشاهده هرگونه رفتاری که 

سبب ايجاد تنش و برهم زدن آرامش امتحانات گردد تخلف محسوب شده و مشمول قوانین کمیته 

 .انضباطی می گردد

سايل غیر ضروری به جلسه امتحان دانشجويان محترم از آوردن کیف، موبايل، هندزفری و هرگونه و .7

 .اجتناب نمايند. استفاده از موبايل حتی به عنوان ساعت و يا ماشین حساب ممنوع و تخلف می باشد

 25/۰هرگونه تقلب در جلسه امتحان توسط عوامل اجرايی صورتجلسه شده و دانشجو مشمول نمره  .8

انضباطی با توهین به عوامل اجرايی همراه و توبیخ کتبی با درج در پرونده می گردد و چنانچه موارد 

 باشد، تشديد حکم تا محرومیت از تحصیل به مدت چند نیمسال امکان پذير است.

زوه جدر جلسه امتحان هرگونه صحبت با دانشجويان ديگر، نگاه کردن به برگه ديگران، همراه داشتن  .9

کارت امتحانی، نوشتن روی دست، کتاب و يا هرگونه کاغذ حتی به عنوان چرکنويس، يادداشت روی  ،

لباس و يا ساير اعضای بدن حتی اگر مرتبط با امتحان نباشد، بلند خواندن سواالت، خروج از جلسه 

بدون امضای صورتجلسه امتحان و توهین به مراقبین، تخلف محسوب شده و دانشجو مشمول قوانین 

 انضباطی می گردد.

بین المللی چابهار سالمتی، توفیق و پیشرفت دانشجويان گرامی  امور آموزش و تحصیالت تکمیلی  دانشگاه 

 .را از درگاه خداوند متعال مسالت می نمايد



 

 .اينجانب تمامی موارد باال را مطالعه نموده و نسبت به رعايت آن خود را ملزم می دانم

  

  

 


