
  ١٤٠٠-١٤٠١دستورالعمل امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي                                             

 ري، موارد ز ١٤٠٠-١٤٠١ يليدوم سال تحص مسالين يانيامتحانات پادر  انيدانشجو يتمام يبرا تيموفقسالمتي و يضمن آرزو

  :گردد يآنها اعالم م تيجهت اطالع و رعا

دانشگاه صنعتي  در محل  ١٢/٤/١٤٠١شنبه مورخ يكلغايت ٣٠/٣/١٤٠١شنبه مورخدونيمسال از روز  يكليه امتحانات پايان -١

سهند (به استثناء امتحانات آموزشكده فني ورزقان و دانشكده آموزش هاي الكترونيكي كه در محل خود آنها انجام 

 خواهد شد) برگزار خواهند شد.

   ١١     غايتل        ٩  از ساعت              ساعت اول امتحان           توجه مهم : ساعات برگزاري آزمونها

  ١٣:١٥لغايت   ١١:١٥از ساعت             ساعت دوم امتحان                                                                   

 ١٦:٣٠لغايت   ١٤:٣٠از ساعت            ساعت سوم امتحان                                                                  

از  ورتنصيايردر غ  .باشد يم يالزام يجلسات  امتحان هيدر كل  كارت ورود به جلسه يا ييدانشجوكارت همراه داشتن  -٢

 قابل اخذ مي باشد. sessكارت ورود به جلسه از طريق سامانه آموزشي  .خواهد شد يريشركت در جلسه امتحان جلوگ

وزارت عتف در خصوص طرح مديريت هوشمند بيماري كرونا، دانشجويان از ماسك  به  ٣/٣/٤٠١پيرو ابالغيه مورخ  -٣

در  چنين هم ،خواهد شداز ورود افراد فاقد ماسك جلوگيري استفاده نموده و  )بيني و دهان كامال پوشيدهصحيح ( شيوه 

 شود. خودداري طول برگزاري امتحان از درآوردن ماسك 

از  زودتر قهيدق ١٥ ستيبا يم انيدانشجو و شده بسته خواهد شد نييامتحانات راس ساعت تع يبرگزار يمحلها درب -٤

 .ابنديحضور   يمحل امتحان موعد مقرر در

امتحانات نصب خواهد  شد مشخص و از   يكه در محل برگزار يستيدر هردرس  بر اساس ل هايشماره صندل -٥

 .ندينما تيكه آن را رعا گردد يدرخواست م انيدانشجو

 هاي ورودي و خروجي و ساير فضاهاي محل برگزاري امتحانات خودداري شود. از تجمع در مقابل درب -٦

 در سر جلسه امتحان انجام گيرد. ناظرين انتقال يا تغيير صندلي  دانشجو  با هماهنگي  -٧

حقوق  تيشود، حفظ نظم و آرامش محل و رعا يدانشكده ها به صورت متمركز برگزارم هيامتحانات كل كهياز آنجائ -٨

وجه به اينكه با ت . همچنينگردد يم هيتوص زيعز انيدانشجو هيامتحانات دانشكده ها ، به كل يبرگزار يدر محلها  گرانيد

سالن هاي اصلي ساختمان هاي شهيد آشتياني و تندگويان برگزار مي شود  در  ،تعدادي از امتحانات مقطع كارشناسي

 ها خودداري شود.گاه ها و كارگاه هاي اين ساختمانه آزمايشالزم است در ساعات برگزاري امتحانات از تردد ب

موظف به امضاي صورتجلسه جهت جلوگيري از ثبت غيبت در جلسه امتحاني ،  دانشجويان در هر جلسه امتحاني ،  -٩

 خودي صندل يقبل از تنظيم صورت جلسه امتحانات به هيچ وجه محل استقرار و يا جا لذا  امتحان همان درس مي باشند.

 تغيير ندهند تا تنظيم صورت جلسه امتحان خاتمه يابد.را  



، اجازه خروج از سر جلسه امتحان را ندارد تا فرصت الزم حاندقيقه از شروع امت ٢٠سپري شدن قبل از هيچ دانشجويي تا  -١٠

 براي تنظيم صورت جلسه امتحان براي كارشناسان امتحانات فراهم شود. 

طع به جلسه امتحانات در (كليه مقا، تبلت و هرگونه وسيله رسانه اي الكترونيكي ، ساعت هوشمندآوردن تلفن همراه -١١

  خواهد شد. جلسهو صورت ضبط ،ثبت  تخلفممنوع بوده و در صورت مشاهده به عنوان  اكيدا تحصيلي)

  

  به جهت رعايت پروتكلهاي بهداشتي ، باجه تحويلي در محل امتحانات  جهت تحويل اين اقالم وجود نخواهد داشت . 

 
مگر با مجوز ( ) ممنوع بودهتحصيلي آوردن هرگونه ماشين حساب با قابليت برنامه ريزي سر جلسه امتحانات (كليه مقاطع -١٢

سوب شده و به تشخيص استاد ممتحن با دانشجوي متخلف تخلف مح ،و در صورت مشاهدهخود استاد ممتحن درس) 

استفاده از ماشين حساب ساير افراد در سر جلسه كه الزم به توضيح است مطابق مقررات برخورد قانوني خواهد شد. 

 خواهد بود.  ممنوع  امتحان

  كل آموزشاداره  –دانشجويان باآرزوي موفقيت براي                                                                 

  

                                                                                                                     


