
 
 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 مقررات  امتحانات قوانین و

 .است یالزامایام امتحانات در موارد ذیل  تیرعا متذکر می گرددضمن آرزوی توفیق برای دانشجویان عزیز 

 حضور یابند.امتحان در محل برگزاری آزمون از شروع دانشجویان موظفند پانزده دقیقه قبل  -1

الزامی است  امتحانیا اصل کارت دانشجویی در کلیه جلسات  امتحانهمراه داشتن کارت ورود به جلسه   -2

 و در صورت عدم ارائه کارت شناسایی دانشجو مجبور به ارائه تعهد خواهد بود . 

ایشان براساس نظر  متذکر شده را رعایت نموده ودانشجویان موظفند نکاتی که مسئوالن اجرایی امتحان  -3

 وصورتجلسه امتحان را امضا نمایند. درجایگاه مناسب مستقر شوند

نامه و اوراق امتحانی های پاسخشماره دانشجویی و نام استاد بر روی تمامی برگه،  خانوادگینام، نام نوشتن-4

 الزامی است.

مرتبط هرگونه یادداشت  ،وسایل صوتی و ارتباطی، ،تلفن همراهکتاب، جزوه کیف وهمراه داشتن هرگونه  -5

کمیته شخص خاطی به  و تخلف محسوب می گردد و ممنوع است داًیبا موضوع امتحان، اک رمرتبطیغ ای

 . می گرددانضباطی دانشگاه معرفی 

قبل از شروع امتحان  (قرار داده در حالت خاموشکه ) خود را لیموبا یگوشکیف ،جزوه و یدبا انیدانشجو -6

 .شده است قراردهند هیمنظور تعب نیمخصوص که به هم گاهیدر جا

استفاده از ماشین حساب در جلسه آزمون با اجازه مدرس امکان پذیر است . در این صورت همراه داشتن  -7

  .ماشین حساب درجلسه امتحان جلوگیری می شوداز مبادله  .ماشین حساب شخصی الزامی است

 همراه داشتن کلیه وسایل مورد نیاز ) خودکار ، مداد ، پاک کن و غیره ( توسط دانشجو الزامی است . -8

با  موافقت استاد و در صورت گردد،یم یوارد جلسه امتحان ریکه با تأخ ییپس از شروع امتحان، دانشجو -9

             ،ترک ننموده باشد ار یکه در امتحان مربوطه شرکت نموده، جلسه امتحان ییدانشجو چیه شرط اینکه

وجود  میالزا ننشجویادا ینا به ضافیا قتدادن وجهت  ستا بدیهی .دیدر جلسه امتحان شرکت نما تواند یم

 . اردند



 

برگزاری  ازقبل  می بایست دانشجویانی که مطابق برنامه امتحانی ملزم به شرکت در دو امتحان می باشند -10

 هماهنگی الزم را به عمل آورند. آموزش دانشکدهامتحان با 

دانشجویانی که غیبت بیش از حد مجاز در درسی را داشته باشند حق شرکت در جلسه امتحان را نداشته  -11

 نمره دانشجو در آن درس صفر منظور خواهد شد. و

غیبت غیر موجه در جلسه امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است.  -12

از  اعت بعدس 24دانشجویی که بنابه دالیل موجه درجلسه امتحان غایب بوده است بایستی حداکثر تا 

 مستندات خود را به اداره آموزش دانشکده تحویل نماید. برگزاری امتحان مدارک و

انجام هم آوا درخواست تجدید نظر دانشجویان صرفا از طریق سامانه  مرات موقت و قطعی واعالم ن -13

 خواهد شد. لذا از مراجعه حضوری به اداره آموزش در این خصوص خودداری کنید.

ارائه کارت دانشجویی جعلی کف نویسی ، صحبت کردن ، نگاه کردن به ورقه دیگری ،  مانند عمالیا منجاا -14

 گردد.تخلف محسوب می به منزله 

 .ه ها از جلسات آزمون ممنوع استمنا خارج کردن برگه سئواالت و پاسخ -15

 استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب در جلسه آزمون ممنوع است . - 16

 در جلسه آزمون مجاز نیست . یلهمبادله هرگونه وس -17

توسط مدرس یا مراقب آزمون متخلف به کمیته موارد  تائید و تخلف یا تقلب  بروز هرنوع در صورت -18

 انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد .

 

 

 
 

  


