فصل سوم  :قوانین و مقررات حضور در امتحانات دانشكده
ماده  : 10دانشجویان ملزم هستند  15دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری حضور داشته و در صندلیهای تعیین شده مستقر شوند.
ماده  : 11پس از شروع امتحان ،دانشجویی که تاخیر دارد در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد.
بدیهی است دایره امتحانات برای دادن وقت اضافی به این دانشجویان الزامی ندارد.
ماده : 12همراه داشتن کارت معتبر دانشجویی در هر جلسه امتحان الزامی است .مسئولین حوزه های امتحانی از ورود دانشجویان فاقد کارت ممانعت خواهند نمود.
ماده : 13دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان آرامش و سکوت جلسه را رعایت نمایند.
ماده  : 14انجام هر کاری که موجب اختالل یا وقفه در اجرای امتحانات گردد ،برحسب گزارش مسئول حوزه و تایید مسئول دایره امتحانات به معاونت آموزشی
گزارش شده و با این افراد برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده  : 15دانشجویان در صورت مشاهده هر نوع نقص یا اشکال احتمالی در روند اجرای امتحانات می توانند موضوع را در کمال نظم و آرامش با مراقبین حوزه های
امتحانی در میان بگذارند.
ماده :16همراه داشتن و استفاده ازموبایل به هرعنوان(ماشین حساب،ساعت،دیكشنری و)...ممنوع بوده ودرصورت مشاهده باخاطی به عنوان
متقلب رفتارگردیده و تلفن همراه مشاراليه نيز ضبط و تحویل آن مستلزم طی مراحل اداری و قانونی خواهد شد.
ماده : 17انجام اعمالی مانند همراه داشتن تلفن همراه و نگاه کردن به ورقه دیگران ،صحبت کردن با یکدیگر ،استفاده غير مجاز از یادداشت ،کتاب ،جزوه،
تبادل ورقه و یادداشت و کف نویسی به تشخيص مراقبين حوزه امتحانی هنگام برگزاری امتحانی خالف مقررات محسوب شده و به افراد متخلف برابر مقررات
رفتار خواهد شد.
ماده : 18دانشجویان مجاز به ورود اسباب و لوازم شخصی از قبیل جزوه  ،کتاب  ،یادداشت  ،کيف وتلفن همراه به محوطه برگزاری امتحان نمی باشند .مراقبین و
مسئولین حوزه امتحانات موظف هستند با افرادی که به این امر توجه نمی کنند برخورد قانونی نمایند.
ماده  : 19چنانچه فرد متفرقه به جای فرد اصلی در جلسه امتحان حضور داشته باشد مستوجب عواقب قانونی شده و موجب معرفی فرد یا افراد متخلف به کمیته
انضباطی خواهد شد.

