
      
 
 

                   
 

 ) اطالعیه امتحانات (                                                             وزارت علوم،تحقیقات و فناوری                 

 آموزش عالی آیندگانموسسه                    

 

 

در خصوص برگزاری و 9/01/0191آموزش عالی آیندگان مورخه  شورای آموزشی موسسههشتمین بدینوسیله آیین نامه مصوب 

 غیبت در امتحانات اعالم می گردد. 

 آیین نامه برگزاری امتحانات :

دانشجویان عزیز موظفند در تاریخ اعالم شده توسط آموزش در طرح نظرسنجی اساتید محترم گروه های آموزشی در سامانه  -0

 ت ااسخ دهند.آموزشی شرکت نمایند و با دقت به سواال

 دانشجویانی که بدهی مالی خود را تسویه ننموده اند موظفند قبل از تاریخ شروع گرفتن کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند. -2

دانشجویان موظفند در تاریخ اعالم شده توسط واحد آموزش نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات اایان ترم از سیستم  -1

ند؛ بدیهی است در صورت بدهی و عدم شرکت در نظرسنجی، اخذ کارت آزمون امکان اذیر نیست و آموزشی اقدام نمای

 سریعا به واحد آموزش مراجعه نمایند. 1*4قطعه عکس  1دانشجویانی که کارت ورود به جلسه آنها عکس ندارد به همراه 

آنها قید شده است درست می باشد و تاریخ های  رود به جلسهر کارت ودانشجویان دقت داشته باشند که تاریخ امتحانات که د -4

 قبلی صحیح نمی باشد و امتحانات اایان ترم، طبق برنامه اعالم شده انجام خواهد شد و این برنامه غیر قابل تغییر است.

و اگر به  دارند از شرکت در امتحانات محروم هستند و اجازه امتحان دادن ندارند 01/1دانشجویانی که غیبت بیش از حد مجاز  -5

 هر دلیلی امتحان دهند برگه آنها توسط استاد مربوطه تصحیح نمی شود.

 به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه در ایام امتحانات الزامی است، ضمنا دانشجویان مهمان حتما می بایست -1

 کارت دانشجویی دانشگاه مبدا و کارت ورود به جلسه عکس دار را همراه داشته باشند.

دقیقه قبل  21شروع امتحان در جلسه امتحان حاضر باشند؛ ضمنا درب های سالن  ساعت قبل ازضروری است دانشجویان نیم  -7

از  اعت شروع در جلسه امتحان حاضر نشونداز شروع ساعت امتحان باز می گردد، بدیهی است دانشجویانی که به هر دلیل در س

 شرکت در آزمون محرومند.

در جلسه امتحانات ممنوع می باشد و می  کتابو  جزوه، کیف دستی، تلفن همراهدانشجویان عزیز دقت نمایند به همراه داشتن  -8

ست به همراه داشتن تلفن ول جمع آوری موبایل تحویل نمایند؛ بدیهی ائبایست تلفن همراه خود را خاموش نموده و به مس

 همراه ، کیف دستی، جزوه و کتاب در جلسه امتحانات تخلف آموزشی محسوب می گردد.

 خودکارهای مشکی، سبز و قرمز و الک غلط گیر ممنوع می باشد.استفاده از مداد،  -9

و غیاب امتحانی توسط شجویان امضا شود؛ عدم امضاء لیست حضور لیست حضور و غیاب امتحانی مربوط به هر درس توسط دان -01

 دانشجو به منزله غیبت غیر موجه در جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس می باشد.

نوشتن در کف دست، نگاه به برگه امتحانی دانشجوی دیگر، اختالل در نظم و آرامش جلسه، نزاع و توهین به صحبت کردن،  -00

ااسخنامه از جلسه امتحان، امتحان دادن به جای دانشجوی دیگر،  کادر اجرایی و مراقبین امتحانات، بیرون بردن برگه سوال و

نظم جلسه امتحان و عدم نشستن در محل تعیین شده  عدم رعایت نظم و انضباط، عدم توجه به تذکرات مسولین، بر هم زدن

 به شورای انضباطی ارسال خواهد شد.تخلف محسوب شده و مراتب 

 

 

 

 

 



 

 د:نسوب می شومواردی که تقلب در امتحانات مح

 

 داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان جعلی -0

 حضور شخص دیگر به جای دانشجو در جلسه امتحان -2

 و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان  رد -1

 رد و بدل کردن کتاب و جزوه در امتحان جزوه باز -4

 بدون هماهنگی با مراقبین رد و بدل کردن هرگونه وسیله نظیر ماشین حساب و ... -5

ول برگزاری ئو استفاده از ماشین حساب فقط در صورت تایید مس استفاده از ماشین حساب های ایشرفته ممنوع می باشد -1

 آزمون میسر است.

به همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه، فرمول، حل مساله، تلفن همراه و هرگونه یادداشتی ولو اینکه مربوط به امتحان آن  -7

 نباشد ممنوع بوده و از ورود به سالن امتحانات جلوگیری به عمل خواهد آمد.درس 

 نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن برگه به وی -8

 خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان -9

عمدی یا سهوی مصداق سرقت و ااسخنامه و یا چرک نویس از جلسه امتحان به صورت  خارج کردن برگه سواالت امتحانی -01

 امتحانی بوده و تخلف محسوب می شود.برگه 

 برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین -00

 به همراه داشتن نوت، نوشتن مطالب روی دست، اا، میز، صندلی، نیمکت و دیوار حتی در صورت عدم استفاده -02

 

 :از تقلبمجازات های ناشی 

 در مورد تقلب در درس مربوطه و ثبت در کارنامه تحصیلی 25/1نمره  -0

 ثبت موضوع تخلف در ارونده آموزشی دانشجو -2

 در صورت تکرار تخلف، منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال و دو نیمسال با احتساب و بدون احتساب سنوات -1

 اخراج از موسسه -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 از تقلب:مراد انتفاع دانشجو 

دانشجوست لذا اگر  یعنی استفاده از تقلب در ااسخ به سواالت نیست بلکه منظور نفس تقلب به معنی مصطلح و رایج آن

دانشجویی ابزار تقلب را جهت استفاده در دسترس خود قرار دهد و آماده کند و مطالب آنرا ببیند نفس این عمل انتفاع تلقی 

ز محتویات تقلب ،درستی یا نادرستی ااسخ های نوشته شده ارتباط یا عدم ارتباط مطالب ابزار شده و استفاده یا عدم استفاده ا

 تقلب با سواالت فرصت یافتن یا فرصت نیافتن دانشجو برای استفاده از آن تاثیری در موضوع نخواهد داشت.

 

 

 آیین نامه غیبت دانشجویان در امتحانات

 

 

و چنانچه دانشجویی در جلسه امتحان  عالمی توسط آموزش اطالع رسانی می شودخ و ساعات ایبرنامه امتحانی طبق تار -0

 عمل نمی آید.ه غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد ب

جلسات امتحانی غیبت غیر موجه داشته باشند نمره آنها صفر منظور می گردد و اگر غیبت دانشجویانی که به هر نحو در  -2

 د.نحذف ازشکی می شو باشد ساعت بعد از امتحان وقت ارائه گواهی دارند( 72) آنها با ارائه گواهی ازشکی

چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری نتواند در امتحانی شرکت نماید می بایست به ازشک متخصص مراجعه نموده و گواهی  -1

به همراه  اعالم می گردد برساندازشکی بگیرد و گواهی ازشکی را به تایید ازشک معتمد دانشگاه که از طریق واحد آموزش 

فرم مخصوص حذف ازشکی که هم فرم مربوطه و هم گواهی ازشکی می بایست مهر و تاییدیه ازشک معتمد دانشگاه را 

چنانچه گواهی ازشکی شامل  داشته باشد و جهت تایید و بررسی در شورای آموزشی موسسه به دفتر آموزش تحویل نماید.

 نیز می بایست این مراحل طی شود. بستری در بیمارستان باشد

و یا موارد خاص قادر به شرکت در کلیه امتحانات نمی باشند می بایست قبل از شروع  دانشجویانی که به علت بیماری -4

امتحانات با ارائه گواهی مدت دار از ازشک متخصص و تکمیل فرم حذف ترم و تاییدیه ازشک معتمد، ترم خود را در مهلت 

 ند.) دانشجویان فقط یک بار می توانند ترم خود را حذف نمایند. (مقرر حذف نمای

عدم ارائه دروس در ترم  الزم به ذکر است کلیه عواقب ناشی از غیبت در جلسه امتحان و حذف درس )محدودیت سنوات،

صوص نمی های آینده و مشکالت ایشنیاز و همنیاز( بر عهده دانشجو می باشد و آموزش هیچگونه مسولیتی در این خ

 اذیرد.

 در دروس اایان ترم و بررسی گواهی ازشکی بر عهده شورای آموزشی موسسه می باشد.تشخیص موجه بودن غیبت  -

در صورت موجه تشخیص داده شدن غیبت، آن درس به شکل حذف ازشکی در کارنامه دانشجو ثبت می شود و به  -

 هیچ عنوان امکان اخذ امتحان مجدد وجود ندارد.

 وز بیماری و عدم حضور در جلسه امتحان، ارائه گواهی ازشک الزامی است.در صورت بر -

دانشجو در ایام امتحانات در بیمارستان بستری شود الزم است بالفاصله اس از ترخیص، مدارک ازشکی در صورتی که  -

موزشی ارائه را به تایید ازشک معتمد دانشگاه رسانده و گواهی را به دبیر شورای آموزشی جهت طرح در شورای آ

 نماید.

درخواست حذف ترم به علت بیماری، تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو در هیچ امتحانی شرکت نکرده  -

 باشد.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              


