
کده پرستاری و ماماییبرگزاری امتحانات پایان ترم دانشآئین نامه   

 دانشجویان گرامی با آرزوی موفقیت متذکر می گردد ، توجه و رعایت نکات ذیل در جلسات آزمون و قبل از آن الزامی است .

ملزم هستند برنامه امتحانات پایان ترم خود را در سامانه سیپاد چک کنند و طبق آن در جلسات امتحانات دانشجویان  -

 حضور یابند

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

 کارت ورود به جلسه آزمون نیست. و نیازی به ارائه همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسات امتحان الزامی است -

امکان ورود به آزمون وجود دارد و این  دقیقه بعد 5تا شروع شده و تنها  رآس ساعت مقررکلیه آزمون های الکترونیک  -

 دقیقه سامانه اجازه ورود نخواهد داد. 5و پس از گذشت  از تایم کلی آزمون کسر می شودمدت هم 

 از برگزاری آزمون در محل امتحان الزامی است .دقیقه قبل  15حضور دانشجو حداقل  -

توجه به کلیه اطالعیه های آموزشی ، تاریخ و ساعت دقیق هر امتحان ، محل امتحان و شماره صندلی در طول مدت  -

 برگزاری امتحان ضروری است .

نصب می گردد درجای دقیقه قبل از هر آزمون در برد  15کلیه دانشجویان موظف هستند باتوجه به لیست اسامی که در  -

خود قرار گیرند ، این شماره در هر آزمون تغییر خواهد کرد و عدم توجه دانشجو به شماره صندلی و یا تعویض آن 

 تخلف محسوب می گردد

 می باشد .آزمون های الکترونیک چینش کلیه سواالت و گزینه ها تصادفی  در -

ش و کلیه وسایل الکترونیکی دیگر )ساعت هوشمند (تخلف همراه داشتن وسایل صوتی ،گوشی همراه حتی بصورت خامو -

 محسوب می گردد .

 در اختیار داشتن ماسک توسط دانشجویان الزامی است . -

 رعایت سکوت به هنگام برگزاری آزمون و هنگام ترک جلسه امتحان ضروری است . -

 تجمع نکردن بیرون درب برگزاری امتحان و ترک حوزه آزمون الزامی است . -

 

 

 

  کمیته برگزاری امتحان

 

 

 


