تذکزات مهم :
 -1ثب تَجِ ثِ تبسیخ اهتحبًبت دبیبىتشم ( ،اص تبسیخ  89/10/14لغایت  ) 89/10/26الصم است کالسْبی دسسی تب تبسیخ 89/10/13

تطکیل ٍ ػذم حضَس داًطجَیبى غیجت هٌظَس گشددّ .فتِ آخش سفغ اضکبل دس ًظش گشفتِ ضَد (.ضوٌبً دبیبى کالسْبی سضتِ
دشستبسی  ٍ 98/10/19دبیبى اهتحبًبت آى  98/11/3هی ثبضذ.
 -2چٌبًچِ داًطجَ دس کالس ّبی دسسی ثیص اص  3سبػبت کالسی سا غیجت داضتِ ثبضذ ،استبد هغبثك آییيًبهِ آهَصضی
16
حذاکثش تب لجل اص اهتحبًبت ثبیذ غیجت ٍی سا ثِ اداسُ آهَصش اػالم ًوبیذ .لزا داًطجَیبًی کِ ثِ عَس ػبدی دس جلسِ اهتحبى
ضشکت هیًوبیٌذ ،ثبیذ داسای ًوشُ ثبضٌذ.
 -3صهبى اػالم ًوشُ ًْبیی حداکثز  5روس پس اس سمان بزگشاری امتحان است .لزا ًوشات سا تَسظ سهض ضخصی ٍ کذ کبسثشدی اص عشیك
ایٌتشًت ثجت ًوبییذ .ضوٌبً ًوشات سا ثِ صَست دست ًَیس ،ثب خَدکبس هطکی ٍ ثذٍى خظ خَسدگی ٍاسد لیست ًوَدُ ٍ تحَیل
دایشُ اهتحبًبت ضَد .الصم ثِ رکش است ًوشُ اػالم ضذُ ثبیذ ضبهل دبساهتشّبی تؼییي ضذُ ًظیش دشٍطُ ،تکلیف ،هیبىتشم ٍ  ...ثبضذ.
ًوشُ اهتحبًی دس اص اػالم ًْبیی هغلمبً لبثل تغییش ًیست .ضوٌبً یبدآٍس هیگشدد  5سٍص دس اص ثجت ًوشُ ّش دسس فشصت تمبضبی
تجذیذًظش داًطجَ ثَدُ ٍ الصم است استبد هحتشم اص عشیك سبیت ًسجت ثِ ثشسسی تمبضبی تجذیذًظش الذام ًوبییذ ٍ جَاة هثجت
یب هٌفی سا ثجت ًوبیذ ( .آدسس سبیت ّ ) www.dehaghan.ac.irوچٌیي الصم است اسبتیذ دس دبیبى اهتحبًبت ثشای تأییذ ٍ اهضبء
لیست ًوشات ضخصبً ثِ دایشُ اهتحبًبت هشاجؼِ ًوبیٌذ.
 -4توبهی هَاسد رکش ضذُ دس سشثشگ سَاالت اص جولِ (تؼذاد ثشگِ ثشای دبسخگَیی ،هذت اهتحبى ،جوغ ًوشُ سَاالت ،ثبسم سؤاالت
دبیبى تشمً ،وشُ تحمیكً ،وشُ دشٍطُ کبس کالسً ،وشُ هیبى تشم ٍ  )...دس ثشگ سؤاالت تکویل گشدد .هغبثك ثخطٌبهًِ ،وشُ فؼبلیت
کالسی ،تحمیك ٍ  ...دس اص اػالم ًوشُ لبثل اػوبل ًخَاّذ ثَد .نمزه نهایی اعالم شده باید مجموع نمزات میان تزم ،کالسی و پایان تزم
باشد .ضمناً درج نمزات مذکور و مجموع آن در بزگه امتحان پایان تزم الشامی می باشد.

 -5رکش تبسیخ اػالم ًوشُ دس هحل هشثَط ثِ استبد دس لیست ًوشات الضاهی است.
ً -6وشُ ٍالؼی داًطجَیبى دس لیست ًوشُ اػوبل ضَد ٍ اص اسفبق ٍ یب استفبدُ اص ًوَداس جْت افضایص سغح ًوشات جذاً خَدداسی
ضَدً ( .وشات هشدٍدی داًطجَیبى دس هؼذل کل ٍ ًیوسبل ثال اثش هی ثبضذ )
 -7ثِ هٌظَس جلَگیشی اص دسخَاست تجذیذ ًظشّبی ثیهَسد دس اصالح اٍساق ثبسم ّش سؤال اهتحبًی دس ثشگِ سؤاالت لیذ ضَد.
 -8اٍساق اهتحبًی دس اص دبیبى آصهَى ضوبسش ٍ اص دایشُ اهتحبًبت یب هسئَل اهتحبى دسیبفت ضَد.
 -9اٍساق اهتحبًی دس اص تصحیح ثِ دایشُ اهتحبًبت تحَیل گشدد.
 -10دس صَستی کِ داًطجَ دس جلسِ اهتحبى تخلف ًوَدُ ،هَضَع سا ثِ هشالت اعالع دادُ ٍ گضاسش دلیك ٍ هکتَة ثشای هسئَل
اهتحبًبت اسسبل فشهبییذ .تأکیذ هیگشدد اص ثجت ًوشُ  0/25ثشای داًطجَی هتخلف خَدداسی ًوبییذ.
ً -11وشات دسٍس ػولی– ًظشی دس اص هؼذلگیشی تَسظ استبد ثخص ًظشی تٌظین ٍ اسائِ هیگشدد ٍ الصم است استبد ثخص ًظشی
جْت دسیبفت ًوشات ػولی ثِ گشٍُ هشاجؼِ ًوبیٌذ .هجٌبی ًوشات ػولی ٍ ًظشی ّش کذام اص  20هحبسجِ گشدد( .دس ّش صَست
چٌبًچِ داًطجَ دس ثخص ػولی ًوشُ داسدً ،وشُ هشثَعِ دس لیست ًوشات گضاسش گشدد .حتی اگش داًطجَ دس اهتحبى غبیت ثبضذ ،دس
ایي صَست فمظ ًوشُ ػولی ثجت گشدد ٍ ًوشُ ًْبیی غیجت ثجت گشدد .ثِ ػٌَاى هثبل ً :وشُ ػولی ; ً ، 5وشُ ًظشی ; غبیت ً ،وشُ
ًْبیی; غیجت)
 -12هحبسجِ جلسِ ّفذّن حك التذسیس هٌَط ثِ حضَس استبد هحتشم دسس دس جلسِ اهتحبى هیثبضذ.
 -13اص ثشگضاسی اهتحبًبت دسٍس دبیِ اصلی ٍ تخصصی ثِ صَست تستی دشّیض ًوبییذ.
 -14ثِ استٌبد آییيًبهِ آهَصضی( ،جمع نمزه امتحان میانتزم حداکثز  5نمزه( ،در صورت بزگشاری امتحان میانتزم با موافقت معاون
آموسشی) فعالیت کالسی حداکثز یک نمزه و مابقی مزبوط به امتحان پایانتزم میباشد( .حداقل  14نمزه)) ضوٌبً ثشگضاسی اهتحبى
دبیبىتشم ثشای کلیِ دسٍس الضاهی است.
 -15ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هسئَلیي ثشگضاسی اهتحبًبت دس ساثغِ ثب تحَیل گشفتي تحمیك کالسی ٍ  ...هسئَلیتی ًذاسًذ ،ثشای جلَگیشی
اص ثشٍص ثشخی اص هطکالت ،الصم است استبد هحتشم اص ٍاگزاسی یب اسجبع داًطجَیبى ثِ کبسهٌذاى خَددای ًوبیذ.
 -16تؼییي ٍ اػالم یک سٍص ثشای حضَس دس داًطگبُ حذاکثش تب دٍ ّفتِ ثؼذ اص اػالم آخشیي ًوشُ دسٍس خَد ثشای تکویل لیست
ًوشات ،ثشعشف ضذى ّش گًَِ هطکل احتوبلی ٍ  ...الضاهی است.
ّ -17ش گًَِ دیطٌْبد یب اًتمبد دس ساثغِ ثب اهتحبى ّش دسس سا کتجبً ثِ کویتِ اهتحبًبت اػالم ًوبییذ.
 -18ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس اص ثجت کلیِ ًوشات ،سیستن اجبصُ ثجت لیست سا هیدّذ ،لزا حذاکثش تب صهبى اهتحبى دسس ّش گًَِ
تحمیك ٍ  ...اص داًطجَیبى اخز تب دس ثجت ًوشُ ثب هطکل هَاجِ ًگشدد.
 -19چٌبچِ اهتحبى ثِ صَست جشوه باس ثشگضاس هیضَد .فمظ استفبدُ اص یک کتاب مجاس خَاّذ ثَد.لزا ثِ داًطجَیبى دس ایي خصَظ
تذکز داده شود.

 – 20استفبدُ داًطجَیبى اص تلفي ّوشاُ ،تجلت ،لخ تبح ٍ ٍسبیل الکتشًٍیکی هطبثِ دس توبهی جلسبت اهتحبى حتی اهتحبًبت
جضٍُ ثبص هوٌَع هی ثبضذ.
 -21دس صَستی کِ داًطجَ سَاالت سا هطبّذُ کشد تب  30دلیمِ اص ضشٍع اهتحبى حك خشٍج اص جلسِ سا ًذاسد.
 -22صهبى دبسخگَیی ثِ سَاالت اهتحبًبت سبػت  8حذاکثش  90دلیمِ ٍ اهتحبًبت دس دٍ سبًس ثؼذ اص آى حذاکثش  2سبػت ثبضذ.

