
  پایان نیمسالبرگزاري و غیبت در امتحانات آئین نامه 

به شرح زیر در دو بخش و به شرح زیر به  22/9/1389آئین نامه برگزاري و غیبت در امتحانات پایان نیمسال در شوراي آموزشی دانشگاه مورخ 
  :تصویب رسید

  آیین نامه برگزاري امتحانات: الف 

 .است غیر قابل تغییرامتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعالم شده انجام خواهد شد و  .1

 .است الزامیجلسات امتحان در  اصل کارت دانشجوییهمراه داشتن  .2

 .در جلسه حاضر باشند قبل از شروع امتحان دقیقه 15 ضروري است دانشجویان .3

 :ه شرح زیر استو تخلف ببرخی از مصادیق تقلب . در امتحانات به شدت برخورد خواهد شد تقلب تخلف وهر گونه با  .4

  داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده. 1-4

  غیر مجازبه صورت  ادداشت، جزوه و کتاباز هرگونه نوشته، یاستفاده . 2-4

  با سایر دانشجویانیا صحبت رد و بدل کردن هر نوع نوشته . 3-4

  ... رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، قلم، خط کش و . 4-4

  .تلفن همراه حتی بصورت خاموش تقلب محسوب می شود( موبایل به هر دلیل  هر گونه وسیله الکترونیکی و همراه داشتن. 5-4

  براي خانم هاهمراه داشتن کیف، کالسور و یا ساك دستی . 4- 6

  سایر دانشجویاننگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوي مجاور و یا نشان دادن ورقه به . 7-4

  هر گونه اطالعات بر روي دست، پا، لباس، میز و نیمکت وجود. 8-4

  بر هم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هر گونه مشاجره با مراقبین. 9-4

  پرسیدن سواالت مکرر و غیر مرتبط از مراقبین. 10-4

  حانخروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امت. 11-4

  فرستادن شخصی دیگر بجاي خود. 12-4

  : موارد زیر باشد شاملمی تواند ی دانشگاه تعیین می گردد و طباضتوسط کمیته ان مجازات ناشی از تقلب در جلسات امتحان .5
 و ثبت موضوع در پرونده آموزشی% 25درج نمره  -

  حرومیت به مدت یک یا چند نیمسال تحصیلی و یا حتی اخراج از دانشگاهم -

  نحوه برخورد با موضوع تقلب هیچ تفاوتی میان دروس عمومی، پایه و اختصاصی وجود ندارد در خصوص  : توجه
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  امتحانات غیبت درآیین نامه :  ب

، نمرات امتحان میان پایان نیمسالاست و در صورت عدم شرکت در امتحان  الزامیشرکت در امتحان پایان ترم براي کلیه دانشجویان  .1

و عملی بوده و با یک  نظري دو بخشداراي ضمناً چنانچه درس .دعنوان در نظر گرفته نخواهد شبراي دانشجو به هیچ ... ترم، تکالیف و 

 ، در صورت عدم شرکت دانشجو در امتحان پابان ترم بخش)2121با کد ) 1+2(واحدي  3مثالً فیزیک عمومی ( کد درسی ارائه شود

 .می شود در کارنامه براي آن درس ثبت نمره صفر، نمره بخش عملی نیز براي دانشجو به حساب نخواهد آمد و نظري

 .امتحان مجدد به عمل نخواهد آمدچنانچه دانشجویی در امتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وي  .2

در مورد . (و غیبت بر این مبنا غیر موجه است هد بودادلیل موجهی براي غیبت نخودر طول امتحانات پایان نیمسال،  مسافرت .3

تیم هاي ورزشی ملی در صورت موزشی و در مورد دانشجویان عضو آ -دانشجویان نخبه تحت شرایط خاص شرکت در مسافرت علمی

، موضوع توسط شوراي حج تمتع یا عمره مفرده و دانشجویان مشرف شده بههمزمانی اردوي آمادگی یا مسابقات با زمان امتحانات 

 )آموزشی دانشگاه قابل بررسی است

حضوري صورت  چنانچه دانشجویی به دلیل بیماري قادر به شرکت در امتحانات نباشد می بایست مراتب را قبل از شروع امتحان به .4

د دانشگاه در شهرستان سنندج اخذ و حداکثر مپزشکان متعتلفنی به اطالع مدیر گروه مربوطه برساند و گواهی الزم را از یکی از 

 .ه ارائه  نمایدکددانش آموزشبه روز پس از برگزاري امتحان  2تا 

اطالع  نحو مقتضی به ، مراتب را بههمان تاریخ بستريد، می بایست در باشچنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستري  .5

تسویه حساب  رسیدو ، گواهی بستري شدن برگ بستريمدیر گروه رسانده و پس از ترخیص، کلیه مدارك بیمارستان شامل 

 دانشکده ارائه نماید آموزشبه  ترخیصروز پس از  3حداکثر تا را جهت بررسی  با بیمارستان مالی

میسر نباشد، بایستی براساس گواهی شرکت در امتحان براي آنها بوده، به نحوي که  اعصابناراحتی هاي روانی یا کسانی که مبتال به  .6

حذف ننمودن ترم . ترم خود را بطور کامل ودر موعد مقرر قبل از شروع امتحانات حذف نمایندهاي تایید شده و طبق ضوابط، 

 .براي اینگونه افراد، غیر موجه تشخیص داده می شودامتحان  و غیبت در دامه ترم و شرکت در امتحانات استمالك آمادگی براي ا

تشخیص داده شود، درس مربوط به آن امتحان در کارنامه دانشجو  موجه مربوطهچنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان توسط کمیته  .7

یک ترم  ،کمتر گردد) واحد12(چنانچه در نتیجه حذف، واحدهاي دانشجو از حد نصاب الزم در این صورت، . می شود حذف

 .کامل محسوب شده و مشمول مقررات یک ترم کامل می گردد

 در کارنامه نمره صفر، براي آن درس موجه تشخیص داده نشودتوسط کمیته بررسی دالیل چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان  .8

  .ثبت می شود
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