دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
معاونت آموزشي

ضوابط و مقررات شركت در امتحانات پايان ترم
با عنايت به در پیش بودن امتحانات پايان نیمسال اول سال تحصیلي ،1044-1041ضوابط و مقررات شركت در
امتحانات جهت استحضار كلیه دانشجويان اعالم مي گردد .بديهي است عدم رعايت مقررات ذيل ،برخورد قانوني
با دانشجويان متخلف را در پي خواهد داشت.

 .1دانشجو موظف است کارت ورود به جلسه امتحانات خود را یک هفته قبل از شروع اولین آزمون از طریق سامانه هم
آوا دریافت نماید.
 .۲از ورود دانشجویانی که کارت ورود به جلسه نداشته باشند به سالن امتحانات خودداری میشود و مسئولیت آن بر
عهده دانشجو می باشد.
 .3همرا داشتن پرینت کارت واکسن دیجیتال و نیز زدن ماسک الزامی می باشد و از ورود افرادی که ماسک نزده اند یا
کارت واکسن ندارند جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 .4امتحانات طبق برنامه اعالم شده قبلی راس ساعت معین آغاز می گردد ،دانشجویان حتی االمكان  11دقیقه قبل از
برگزاری آزمون در محل امتحان حضور داشته باشند.
 .1استفاده از تلفن همراه به هر نحوی در زمان برگزاری امتحانات ممنوع می باشد و در صورت عدم رعایت به عنوان
تقلب محسوب و مطابق آیین نامه انضباطی عمل خواهد شد.
 .6از آوردن کتاب -جزوه -یادداشت مرتبط یا غیرمرتبط با درس در جلسه امتحان جدا خودداری گردد .زیرا برابر آیین-
نامه انضباطی ممنوع و تخلف محسوب می شود.
 .7محل استقرار دانشجویان در جلسه امتحان طبق لیستهایی که از طرف اداره امتحانات اعالم می گردد خواهد بود ،لذا
کلیه دانشجویان می بایست در محل مشخص شده مطابق اطالعات مندرج در کارت ورود به جلسه استقرار یابند و در
غیر این صورت غیبت محسوب شده و نمره صفر برای دانشجوی متخلف لحاظ می گردد.
 .8غیبت درجلسه امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است .
 .9تمامی آزمون ها بصورت حضوری و در محل ساختمان بلوک  Bپردیس معاونت آموزشی برگزار خواهد شد.
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