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معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی

دستورالعمل برگزاری امتحانات

با توجه به اینکه یک نمیسال تحصیلی شامل ۱۸ هفته حقالتدریس میباشد که ۱۶ جلسه برای تشکیل  

کالس و ۲ هفته برای برگزاری امتحانات اختصاص داده شده است لذا حضور اساتید محترم در 

جلسه امتحان الزامی است. 

الف: برگزاری امتحانات 

۱ـ امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعالم شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است.

۲ـ همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسات امتحان الزامی است. 

۳ـ موافقت با حضور همراه با تاخیر دانشجو در جلسه امتحان، بعهده استاد درس است. 

۴ـ تشخیص مصادیق تقلب بعهده استاد درس است در غیاب استاد به عهده فردی است که آموزش دانشکده 
تعیین می کند. 

۵ـ برخی تبعات تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه عبارتند از: 

l . درج حرف  D بجای نمره در مقابل درس مورد نظر به معنای تخلف آموزشی در کارنامه تحصیلی 

ll. اخطار یا توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو 

lll. محرومیت از تحصیل از یک نیمسال تا چهار نیمسال 

lv. دادن نمره ۰/۲۵ در درس یا امتحان مربوط به تخلف

v. اخراج از دانشگاه 

ب : غیب در امتحانات 

۱ـ غیبت غیر موجه در امتحان منجر به درج نمره صفر در آن امتحان است. 

۲ـ تشخیص موجه بودن غیبت به عهده شورای آموزشی دانشگاه است. 
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۳ـ در صورت موجه تشخیص دادن غیبت، آن درس به شکل حرف w در کارنامه ثبت می شود و به هیچ 
وجه امکان اخذ امتحان مجدد وجود ندارد. 

۴ـ در صورتی که با حذف درسی (ناشی از غیبت موجه) سقف واحدهای آن نیمسال به زیر حد نصاب برسد، 
نیمسال مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب شده اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو بی

تاثیر است. 

۵ـ در صورت بروز بیماری در صورت امکان دانشجو قبل از امتحان به بهداری دانشگاه مراجعه نماید. 

۶ـ در صورت مراجعه به پزشک خارج از دانشگاه الزم است دانشجو در طول مدت استراحت به بهداری 
دانشگاه مراجعه نماید (حداکثر تا ۴۸ ساعت به تایید پزشک دانشگاه برسد) یا با تلفن های ۱ ـ 
۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ و داخلی ۲۲۲۰ و ۲۲۲۱ و تلفن تهران ۸۱۵۸۴۴۱۸ تماس بگیرد (فقط گواهی استراحت 

صادر شده توسط بهداری دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد). 

۷ـ در صورتی که دانشجو در طی جلسه امتحان دچار بیماری حاد شود. الزم است بالفاصله با همراهی 
مراقبین به بهداری دانشگاه مراجعه نماید. تشخیص قادر نبودن دانشجو به ادامه شرکت در جلسه برعهده 

پزشک دانشگاه است. 

۸ـ در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان درس حاضر باشد، امکان بررسی حذف پزشکی آن درس پس از 
امتحان وجود ندارد. 

۹ـ درخواست حذف ترم بعلت بیماری یا حادثه تنها در صورتی قابل بررسی است که دانشجو در هیچ 
امتحانی شرکت نکرده باشد. 

۱۰ـ شرکت در جلسه امتحان پایان ترم الزامی است و داشتن نمره میان ترم حتی اگر این نمره باالتر از ۱۰ 
باشد کفایت نمیکند.

۱۱ـ همراه داشتن تلفن همراه ممنوع است و بهمراه داشتن آن تخلف محسوب میشود.


