عنوان سند:

بسمه تعالي

دستو العمل برگزاري امتحانات

دانشكده پرستاري و مامايي همدان

شماره سندED-FO-08 :
ويرايش10:

دارنده گواهينامه  ISO 9001/2008صفحه 2 :از2

به اطالع كليه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي مي رساند قبل از ورود
به جلسه امتحان رعايت موارد ذيل الزامي ميباشد.








دانشجو موظف مي باشد برنامه امتحانات را روزانه با برنامه نصب شده در برد امتحانات كنترل نمايد.
كليه دانشجويان حتما"  ( 01ده) دقيقه قبل از شروع امتحان در جلسه امتحان حاضر شوند.
دانشجويان در هنگام ورود به جلسه امتحان كليه وسايل شخصي خود را اعم از كيف – كتاب -تلفن
همراه و  . . .در جايگاه هاي مشخص شده قرار دهند.
دانشجويان مي بايست در جايگاه هاي مشخص شده براساس شماره صندلي خود مستقر شوند .
كليه دانشجويان مي بايست كارت دانشجويي خود را هنگام ورود به جلسه همراه داشته باشند.
در صورت مفقود بودن كارت دانشجويي ،دانشجويان مي توانند از يك كارت معتبر مثل كارت ملي
استفاده نمايند.
در صورت همراه داشتن تلفن همراه مي بايست در هنگام ورود به جلسه امتحان تلفن همراه خود را
خاموش نمايند.

*برخي مصاديق تقلب به شرح ذيل مي باشد:
 -0داشتن كارت دانشجويي جعلي يا كپي گرفته شده.
 -2استفاده از هر گونه نوشته ،يادداشت ،جزوه و كتاب
 -3رد و بدل كردن هر گونه نوشته با ساير دانشجويان
 -4رد و بدل كردن هر گونه وسيله از قبيل ماشين حساب ،قلم ،خط كش و غيره بدون هماهنگي با
مراقبين
 -5نگاه كردن از روي ورقه امتحاني دانشجوي مجاور و يا نشان دادن ورقه به وي.
 -6نوشتن هر گونه اطالعات بر روي دست يا لباس ،ميز و نيمکت
 -7بر هم زدن نظم جلسه امتحان ،عدم نشستن در محل تعيين شده و هر گونه مشاجره با مراقبين.
 الزم به ذكر است مطابق با مصوبه مورخ  98/1/01كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه به
همراه داشتن كيف – تلفن همراه – كتاب – جزوه  . . .در جلسات امتحاني تقلب محسوب
مي شود و دانشجو متخلف حق شركت در امتحان را نخواهد داشت.
 دانشجوياني كه به آنها از طرف ناظرين امتحانات تذكرات مکرر داده شود و يا در جلسات امتحاني به
ناظرين مربوطه توهين نمايند به شوراي انضباطي دانشگاه معرفي خواهند شد.
((آموزش دانشكده))

