((آئين نامه برگزاري امتحانات پرديس خودگردان))
***خواهشمند است به منظور برگزاري هر چه بهتر آزمونها موارد ذيل رعايت گردد.
 .1در برگه امتحان عنوان درس  ،تعداد سئواالت  ،زمان آزمون و نام مدرس قيد گردد.
 .2به منظور جلوگيري از تقلب احتمالي  ،سئواالت بدون شماره و ترجيحاً صفحات جابجا شده باشد.
 .3سئئئواالت بئئا فونئئ

 Nazaninسئئا  13و بئئدون غلئئ امالئئئي تا ئئ

گردنئئد .تا ئئ

و غلئئ گيئئري

سئواالت بعهده استاد ا اساتيد اس .
 .4مسئئئولي

تا ئئ

تدر س مي نما ند ا

و تكثيئئر سئئئواالت بئئه عهئئده مئئدرس مربوطئئه مئئي باشئئد .در مئئواردي كئئه چنئئد
مسئولي

 .5مسئئئول درس موظئئ

نفئئر

به عهده مسئول درس مربوطه مي باشد.

اسئئ

سئئئواالت امتحئئان را حئئداق  3روز اداري قبئئ از برگئئ اري آزمئئون تكثيئئر

نما د.
الزم بئئركر اسئئ

كئئه گروههئئاي بئئاليني در صئئورت نيئئاز مئئي تواننئئد بئئا همئئاهن ي قبلئئي بئئراي تكثيئئر و آمئئاده

كئئردن برگئئه سئئئواالت از منشئئي گئئروه مربوطئئه كمئئ

ب يرنئئد .دانشئئكده پ شئئكي هئئر روزه از سئئاع
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ئ 8صبح آماده تكثير اوراق امتحاني مي باشد.
 .6جهئئ

اطمينئئان از امنيئئ

آموزش تحو

سئئئواالت ارجئئح اسئئ

اسئئتاد مربئئوال سئئئواالت راتكثيرنمئئوده بئئه واحئئد

نما د .ادرروز امتحان شخصا"سئواالت را در جلسه امتحان همراه داشته باشد .

 .7دروسئئي كئئه بصئئورت گروهئئي تئئدر س مئئي گردنئئد بئئه ازاي هئئر  25دانشئئجو حضئئور ئئ

اسئئتاد در جلسئئه

امتحان ال امي اس .
 .8در مئئواردي كئئه دروس بصئئورت گروهئئي تئئدر س مئئي گردنئئد مسئئئول درس در جهئئ
سئواالت از نظر كسان بودن فون

تا

كپارچئئه شئئدن

با اعضاء گروه هماهن ي الزم بعم آورد.

 .9در دروسئئي كئئه بصئئورت گروهئئي تئئدر س مئئي گردنئئد  ،مسئئئول درس موظئئ

اسئئ

كئئه سئئئواالت همئئه

اساتيد را هم مان در جلسه امتحان بي دانشجو ان توز ع نما د.
 .10حضور مدرس و ا مدرسي در رأس ساع

برگ اري آزمون در جلسه امتحان ال امي اس .
نظئئارت بئئر برگئئ اري آزمئئون و تهيئئه صورتجلسئئه در جلسئئات

 .11همكئئاران اداره آمئئوزش  ،صئئرفاً جهئئ

امتحان حضور مي ابند و مسئوليتي در مقاب سئواالت دانشجو ان ندارند.
 .12مسئئئول درس مربوطئئه موظئئ

اسئئ

آمئئوزش دانشئئكده اعئئالم گرد ئئده اسئئ

تئئار

و محئئ اجئئراء آزمئئون را كئئه بصئئورت مكتئئو توسئئ

بئئا همكئئاران گئئروه هماهنئئ

و ئئادآوري نما ئئد و رأس موعئئد مقئئرر

در جلسه امتحان حضور به هم رسانند.
 .13برگئئ اري آزمونهئئاي ميئئان تئئرم بئئا همئئاهن ي اسئئتاد مربوطئئه و دانشئئجو ان صئئورت مئئي پئئر رد و اداره
آمئئوزش در برگئئ اري آزمئئون مسئئئوليتي نئئدارد .در صئئورت نيئئاز جهئئ

مراقبئئ

 ،همكئئاران اداره آمئئوزش

همكاري مي نما ند.
 .14پئئس از جمئئع آوري سئئئواالت و پاسئئ نامئئه هئئا  ،تحو ئئ مئئدرس شئئده و مسئئئولي

حفئئ و تصئئحيح

اوراق به عهده مدرس مربوطه مي باشد.
 .15مسئئئول درس موظئئ
و ئئ

بئئر

اسئئ

ئئ

بئئر

از سئئئواالت امتحئئان جهئئ

ارائئئه بئئه مركئئ آزمونهئئاي دانشئئكده

كليئئد سئئئواالت را در پا ئئان امتحئئان بئئه نما نئئده آموزشئئي تحو ئئ دهئئد .كليئئد سئئئواالت توسئئ

اداره آموزش در معرض د د دانشجو ان قرار مي گيرد.
(( رئيس پرد س خودگردان ))

