اطالعیه جامع امتحانات
باتوجه به نزديكي برگزاري حضوری امتحانات پاياني نيمسال دوم  ،1044-1041بدينوسيله بخشي از مصوبات شوراي آموزشي
موسسه به اطالع ميرسد:
 .1با استناد به مصوبات وزارت علوم و ستاد ملي کرونا ،کليه امتحانات به صورت حضوري برگزار ميگردد.
 .2بازه امتحانات موسسه از تاريخ  04خرداد  1041الي  11تير  1041ميباشد.
 .0با توجه به محدوديت در مهلت تائيد و صدور کارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم ،الزم است هر چه سريع تر اقدامات
زير را جهت صدور کارت ورود به جلسه امتحاني خود انجام و پرينت آن را از پورتال دانشجويي دريافت و به تاييد امور مالي
برسانند.
 انجام ارزشيابي اساتيد (در پورتال دانشجويي)
 تحويل کسري مدارك پرونده (به واحد بايگاني آقاي فوالديان )45101543004
 تسويه مالي (امور مالي و حسابداري  45101543014و )45101543004
 .0باتوجه به برگزاري آزمونها بصورت حضوري ،شايسته است کليه دانشجويان نسبت به تأمين شرايط الزم جهت شرکت بموقع
در آزمون اقدام نمايند .عدم حضور بموقع در روز و ساعت امتحان بمنزله حذف درس ميباشد.
 ضمنا برنامه تردد سرويسهاي رايگان موسسه از انتهاي بلوار وکيل آباد به محل موسسه و برعكس در اطالعيه مجزا اعالم
ميگردد.
 .5کارت ورود به جلسه امتحانی
الف) اخذ کارت ورود به جلسه امتحاني:
کارت ورود به جلسه امتحاني تاييد شده با مهر امور مالي جهت شرکت در آزمون الزامي ميباشد .در صورتيكه کارت ورود
به جلسه اخذ نگردد ،امكان حضور در آزمون را نخواهيد داشت.
ب) کنترل دروس ثبت شده در کارت ورود به جلسه:
دانشجو فقط مجاز به شرکت در آزمونهاي ثبت شده در کارت ورود به جلسه امتحاني خود طبق زمانبندي مشخص شده
در کارت امتحانات است و امكان حضور در آزمون ساير دروس وجود ندارد.
پ) حضور و غياب در جلسه آزمون:
حضور و غياب در جلسه آزمون به صورت حضوري و توسط کارشناسان اداره آموزش در جلسه امتحاني انجام ميگردد .لذا
در صورت عدم حضور در ساعت و روز مقرر شده (در کارت امتحانات) ،غيبت در امتحان پايانترم درج خواهد شد.
 متذکر ميگردد دانشجويان قبل از امضاي صورتجلسه حضور و غياب ،حوزه امتحاني را ترك نكنند.
 .1با توجه به مصوبه جلسه  05۳شوراي عالي انقالب فرهنگي ،مواردي که در امتحانات دانشگاه تخلف محسوب شده و به
موجب آن نمره  4225براي دانشجو منظور ميگردد به شرح ذيل است:
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همراه داشتن هرگونه کتاب ،جزوه ،يادداشت و… در جلسه امتحان.
همراه داشتن تلفن همراه (حتي خاموش) ،هندزفري و هرگونه وسايل الكترونيكي.
صحبت کردن با ديگر دانشجويان و نگاه کردن به برگه ديگران در هنگام برگزاري امتحان.
رد و بدل کردن هرگونه وسيله مانند لوازم التحرير و… بدون مجوز مراقب جلسه.
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ايجاد اختالل در نظم جلسه.
جابه جا کردن صندلي و يا نشستن بر روي صندلي مغاير با شماره صندلي.
عدم تحويل برگه سوال يا چرکنويس در پايان جلسه.
عدم تحويل به موقع پاسخنامه ها و برگههاي سوال.
رفتن به جاي شخص ديگر در امتحان و يا فرستادن شخص ديگر به جاي خود در سرجلسه امتحان.
متون تهيه شده براي تقلب هر چند فرصت استفاده از آن را پيدا نكنند.
جابه جايي برگه امتحاني.

 .7نمرات نهايي دانشجويان از طريق پورتال دانشجويي قابل رويت است و اين نمره طبق نظر نهايي استاد درس و متشكل از
نمرات آزمونهاي ميانترم ،تمرينها ،پروژهها ،ارائههاي درسي وامتحان پايانترم است.
 .۳در خصوص دروس عملي ،آزمايشگاهي ،کارگاهي و تربيت بدني که برنامه امتحاني آنها در کارت ورود به جلسه امتحاني درج
نشده است ،اطالع رساني در رابطه با چگونگي و زمان برگزاري آزمون توسط مديرگروه ،کارشناسان گروه و اساتيد اين دروس
اعالم ميگردد.

