آیین انهم ربزگاری امتحاانت تئوری دانشکده زپشکی
قابل توجه اساتیـد /مدیران محتـرم گروههـای آموزشی
استاد فرهیخته ضمن آرزوی موفقیت  ،رعایت موارد ذیل در راستای برگزاری هر چه بهتر آزمونها ضروری است .
 -1لطفاً در طراحی دفترچه سئواالت موارد ذیل رعایت شود :
 سئواالت با فونت  B Nazaninسایز  13و بدون غلط امالیی تایپ گردد. طراحی سئواالت آزمون به صورت دو گروه  Bو  Aالزامی است. برگۀ نخست سواالت امتحان دارای راهنمای آزمون با ساختار ذیل باشد :( عنوووان در – نوواا اسووتاد– تعووداد سووئواالت– زمووان آزمووون– نمووره منفووی دارد یووا خ وور– گووروه  A/Bیووا هوور اطالعووات
دیگری که الزا است دانشجو بداند ،در باالی برگه سوال درج گردد).
 -2مسئول ت تایپ و تکث ر سئواالت به عهده گروه آموزشی محترا می باشد.
 -3قابل ذکر اسوت بوا تو وه بوه اینکوه امتحوان بوا پاسوخنامه هوای شخ وی سوازی شوده حواوی اطالعوات دانشوجو انجواا موی گوردد
اسووات د محتوورا در  ،تسووتی یووا تشووریحی بووودن آزمووون خووود را قبوول از بووازه ی امتحانووات پایووان توورا بووه کارشوونا واحوود
آزمون اعالا نمایند تا پاسخنامه ها در روز آزمون توسط مسئول امتحان ،تحویل استاد مربوطه گردد.
 -4چنانچووه اسووات د محتوورا چ وودمان خاصووی بوورای امتحووان موودن ر دارنوود یووه هفتووه قبوول از برگووزاری امتحووان بووه کارشوونا واحوود
آزمون اعالا نمایند.
 -5امتحان با حضور استاد محترا در رسم ت خواهد یافت ،در غ ر این ورت امتحان برگوزار نخواهود شود .در صوورت عودا امکوان
حضوراستاد مربوطه ،ضروریست روز قبل از آزمون یه نفر( از اعضای ه ئت علمی /مدیر گروه ) توسط اسوتاد محتورا در بوه
عنوان انش ن و حضور در لسه آزمون به مسئول امتحان معرفی گردد.
 -6درگروههایی که کارشنا
گروه با کارشنا

آموزشی دارند ،حضور آنان در لسه امتحان الزامی است .بدیهی است همواهنگی برگوزاری امتحانوات

آموزشی گروه می باشد.

 -7طبق مقررات اعالا شده به دانشجویان ،تبادل هرگونه لوازا التحریر از مله الک غلط گ ر توسط دانشجو ،مراقب و اسات د محتورا
به من ور حفظ ن م و امن ت لسه امتحان ،ممنوع می باشد.
 -8ثبت نمره برای دانشجوی متخلف /متقلب در لسه امتحان ،بر اسا اعالا شورای انضباطی ،پو

از صودور حکوم آن شوورا انجواا

می گردد.
 -9نمرات حداکثر  10روز پ

از برگزاری امتحان در ل ست نمره ثبوت گوردد .در خ وو

می گردد مطابق مهلت اعالا شده  ،ثبت گردد.

اداره آموزش دانشکده زپشکی  -واحد آزمون

دروسوی کوه بوه صوورت پوروهه برگوزار

