بسمه تعالی
موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
مقررات برگزاری امتحانات
 .1امتحانات طبق برنامه اعالم شده موسسه انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر می باشد.
 .2همراه داشتن کارت امتحان و لوازم ضروری مانند خودکار و مداد و پاک کن در جلسه
الزامی می باشد.
 .3دانشجو باید  10دقیقه قبل از شروع در محل امتحان حاضر شود.
 .4همراه داشتن لپ تاب و تبلت در جلسه امتحان ممنوع می باشد.
 .5برای امتحانات محاسباتی ماشین حساب معمولی همراه داشته و استفاده از ماشین حساب
موبایل اکیدا ممنوع می باشد.
 .6دانشجو قبل از تحویل پاسخ نامه به هیچ عنوان نباید جلسه را ترک نماید.
 .7رعایت نظم و سکوت جلسه امتحان ضروری است .
 .8قرار دادن لوازم همراه در محل های تعیین شده (موسسه در این مورد هیچگونه مسولیتی
نخواهد داشت)
 .9با هر گونه تخلف و تقلب در امتحانات برخورد قانونی خواهد شد.
برخی از مصادیق تقلب و تخلف به شرح زیر است:
الف -داشتن کارت ورود به جلسه تقلبی یا کارت پشت نویسی شده.
ب -همراه داشتن هر نوع ،یادداشت ،جزوه و کتاب و غیره به صورت غیر مجاز
ج -همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی و موبایل حتی به صورت خاموش

د -رد و بدل کردن هر نوع نوشته ،کتاب ،لپ تاب ،تبلت ،ماشین حساب حرفه ای ،کیف ،یاصحبت
با سایر دانشجویان در جلسه امتحان.
ه-همراه داشتن هرگونه نوشته و نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه
به سایر دانشجویان .
و -عدم رعایت نظم جلسه امتحان و قرار نگرفتن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین
جلسه .
ز -خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان .
برخی از مجازات های ناشی از تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و شورای موسسه
الف -درج نمره  %25و ثبت و درج موضوع در پرونده.
ب-محرومیت به مدت یک یا چند نیمسال یا حتی اخراج از موسسه .
ج -سایر مجازات ها بر اساس آئین نامه انضباطی
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