اطالعیهشماره1
به اطالع دانشجویان عزیز می رساند جهت شرکت در امتحانات پایان ترم اول  96-98نیاز به تهیه کاارت ورود باه جه اه عا ادار از طریا
سایت ( (www.iaushab.ac.irدانشگاه می باشد لذا دانشجویان برای تهیه کارت می بای تی موارد زیر را رعایت نمایند :

-1

رفع مشال آموزشی از طری گروه مربوطه  /اداره امتحانات (ب ته بودن فایل).

-2

رفع مشال مالی (شهریه  -خوابگاه  -وام) ازطری ح ابداری دانشگاه (ب ته بودن فایل).

-3

ارائه یک قطعه عاس  3*4به اداره امتحانات برای دانشجویانی که درسی تم عاس ندارند.

-4

دانشجویان گرامی بعد از پرینت کارت امتحانی ،جهت مهمور کردن کارت ورد به جه ه بایاد باه اداره
امتحانات دانشگاه مراجعه نمایند.

-5

برای دانشجویان مهمان ارائه کارت شناسایی معتبر عا دار یا کارت دانشجویی الزامی است .
اداره امتحانات از حضور دانشجویانی که کارت ورود به جه ه تهیه ننموده اند درامتحانات پایان ترم جهوگیری خواهد نمود .

اداره امتحانات دانشگاه

اطالعیهشماره2
بسمه تعالی
شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی
تقلب در امتحانات پایان ترم :
تقلب عبارتست از استفاده دانشجو از اطالعات ،تجهیزات و یا امکانات غیرمجاز و یا به همراه داشتن آنها با قصد قبلی برای تغییر نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف.
مصادیق تقلب در امتحانات پایان ترم عبارتند از  :استفاده غیرمجاز از کتاب ،جزوه ،یادداشت ،ماشین حساب و تلفن همراه و یا نگاه کردن به برگه پاسخنامه فرد مجاور به
خصوص در آزمونهای تستی و  ...که بر حسب هریک از موارد زیر تنبیهات مربوطه اعمال خواهد شد.
 -1به همراه داشتن موبایل ،ام پی تری پلیر ،هندزفری و هرگونه وسایل الکترونیکی ( خاموش یا روشن ) مشمول یکی از بندهای آئین نامه انضباطی می شود.
 -2فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگوئی به سؤاالت مانند استفاده از حرکات دست و پا در امتحانات چند گزینه ای
مشمول حذف درس و یک ترم محروم از تحصیل می شود.
 -3به همراه داشتن کتاب ،جزوه ،یادداشت،ماشین حساب و جابجا کردن اوراق امتحانی و  ...تخلف محسوب می شود و موجب حذف درس میگردد.
 -4نوشتن اسم غیر واقعی بر روی پاسخنامه تخلف محسوب شده و یکی از بندهای آئین نامه انضباطی اعمال می شود.
 -5چنانچه انجام تقلب توسط دانشجو در زمان تصحیح اوراق برای استاد محرز گردد با گزارش کتبی استاد و ارائه مستندات قابل طرح در کمیته بوده و در صورت تایید مشمول بندهای آئین
نامه انضباطی می شود.
 -6خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ،آوردن پاسخنامه تکمیل شده از خارج جلسه ،امحاء ورقه و پاره کردن آن تخلف محسوب می شود و متخلف به تنبیه مندرج در بندهای آئین نامه
انضباطی محکوم می شود.
 -7بلعیدن ،پاره کردن ،پنهان کردن و یا عدم ارائه نت به مراقب و  ...یا هر عملی که موجب معدوم شدن نت تقلب شود تخلف محسوب شده و یکی از بندهای آئین نامه اعمال می گردد.
 -8دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب مشمول بندهای انضباطی می گردد.
 -9برهم زدن نظم جلسه و نشستن در صندلی دانشجوی دیگر تخلف محسوب می شود.
 -10فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان متخلف به تنبیه مندرج در یکی از بندهای آئین نامه انضباطی محکوم می شود و در صورت تکرار ،تنبیه تشدید می شود.
 -11شرکت به جای دیگری در امتحان متخلف در صورت دانشجو بودن در واحد مربوطه و یا هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی به یکی از تنبیهات بندهای  19یا  20ماده  5محکوم
می شود و در صورت تکرار تنبیه تا بند  25تشدید می شود.
 -12توهین به عوامل اجرایی برگزاری امتحانات موجب ارجاع موضوع به کمیته انضباطی و صدور رأی خواهد بود.

اداره امتحانات واحد

