
 امتحانات برگزاری ضوابط و قوانین

 : کنند توجه زیر موارد به شود می تقاضا پزشکی دانشکده محترم دانشجویان کلیه از

 . است الزامی امتحانات شروع از قبل دقیقه 15 دانشجویان کلیه حضور -1

 .گردد می محاسبه شده اعالم ساعت راس آزمون زمان -2

 . باشد می ممنوع کارت بدون ورود.است الزامی امتحانی جلسات تمامی دردانشجویی  کارت داشتن همراه به -3

 می محسوب تقلب ی منزله به امتحان جلسه در روشن بصورت چه و خاموش بصورت چه موبایل داشتن همراه به  -4

 . باشد می تقلب منزله به امتحان جلسه سر در دیجیتال ساعت مدل نوع هر داشتن همراه به همچنین . شود

 . نمایند خودداری جداً یادداشت هرگونه و جزوه و کتاب و کیف آوردن از محترم دانشجویان -5

 . باشد می ممنوع پرسشنامه روی عالمت باشد می پاسخنامه دارای که آزمونهایی در  -6

 ،باشند داشته را دقت نهایت اسکن اپی های برگه بخصوص نامه پاسخ های برگه پرکردن هنگام در محترم دانشجویان  -7

 . شود نمی ارائه جایگزین پاسخنامه برگه اشتباه هرگونه صورت در چون

 برعهده..… / خودکار / گیر غلط الک / کن پاک /مداد – آزمون نوع با متناسب التحریر لوازم داشتن همراه به  -8

 . باشد نمی مقدور التحریر لوازم جابجایی امکان و باشد می دانشجو

 دقیقه بوده ، پس از آن درب سالن بسته خواهد شد . 5تاخیربا عذر موجه برای ورود به جلسه امتحان حداکثر  -9

 آزمون برگزاری مسئول آزمون برگزاری از قبل آزمون جلسه به رسیدن در تاخیر هرگونه صورت در : مهم بسیار تذکر 

 .دهید قرار جریان در را آموزش اداره و

 07633710372  :دایره امتحانات

 

 

 

 

 



 نکات قابل توجه دانشجویان گرامی جهت تکمیل پاسخنامه امتحانات

 از مداد مشکی نرم و پررنگ استفاده نمایید "جهت تکمیل پاسخنامه حتما. 

 خودداری نمایید "از تا خوردن و کثیف شدن برگ پاسخنامه جدا. 

  رایانه ،از باقی گذاشتن اثرات ناشی از پاک نمودن به منظور جلوگیری از هر گونه خطا در خواندن پاسخنامه توسط

 .پرهیز شود

  از آنجایی که به هر سئوال فقط یک جواب تعلق می گیرد ، در صورتی که بیش از یک جواب به سئوالی داده شود

 . هیچ کدام از گزینه ها را رایانه قبول نخواهد کرد

 نمودن پر نحوه مورد در  ام به تصحیح پاسخنامه می نماید ،از آنجایی که رایانه تنها بر اساس شماره دانشجویی اقد 

 مشورت امتحان جلسه مراقبین با ابهام صورت در و فرمائید توجه درس شماره و دانشجویی شماره به مربوط قسمت

 . نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیوه نامه تغییر امتحانات 

 .زیر امکان پذیر میباشدتغییر دو درس در برنامه امتحانی توسط دانشجویان با شرایط 

 .ماه پس از حذف و اضافه مهلت برای پیشنهاد تغییر در برنامه وجود دارد یک -1

 مراجعه نماینده دانشجویان به آموزش دانشکده جهت اخذ فرم تغییر امتحانات -2

 .باشداخذ امضای هشتاد درصد دانشجویانی که درس مربوطه را انتخاب کرده اند برای تغییر امتحان ضروری می  -3

 .امتحان همزمان نداشته باشند ،بیست درصد دانشجویان باقیمانده در تاریخ جدید -4

اخذ امضای استاد درس و تحویل فرم به آموزش جهت بررسی و تعیین تاریخ مراجعه دانشجو جهت اطالع از نتیجه  -5

 ینهای

 هایی یا رد پیشنهادامتحانات جهت تایید ن رییس دایرهارسال فرم تکمیل شده تغییر تاریخ امتحان به  -6

 وب سایت و تابلو اعالنات دانشکده نهایی شدن تغییر امتحان و اصالح در برنامه سیستم سماء، -7


