تا سالم :

دس ریل ػیي لَاًیي اًضثاعی تٌذ

ب  ،سسیذگی تِ تخلفات آهَصضی ٍ اداسی آییي ًاهِ اًضثاعی ضَسای ػالی اًمالب فشٌّگی كِ

تِ اهضاء ٍصساء هحتشم ػلَم ٍ ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی ٍ تْذاضت  ،دسهاى ٍ آهَصش پضضكی سسیذُ ٍ داًطجَیاى هتخلف تشاتش تٌذ فَق
دس صَس ت استكاب تِ تملة یا تخلف دس ضَسای اًضثاعی داًطجَیاى حكن دسیافت هی ًوایٌذ ،جْت آگاّی اػالم هی ضَد.

ب -رسیذگی ته تخلفات آموزشی و اداری
/1ب -تقلة در امتحان یا تكالیف مرتوط
تملة ػثاست است اص استفادُ داًطجَ اص اعالػات  ،تجْیضات ٍ یا اهكاًات تِ صَستیكِ هجاص ًثاضذ تا لصذ لثلی تشای اسائِ ًتیجِ یك
فؼالیت آهَصضی یاپژ ٍّطی هَظف.
هتخلف  ،چٌاًچِ اص تملة هٌتفغ ضذُ تاضذ تِ تٌثیِ هٌذسج دس تٌذ  6دس خصَظ اهتحاى یا تكالیف هشتَط ٍ هتٌاسة تا ًَع تملة
تِ یكی اص تٌثیْات تٌذّای 1تا 5هحكَم هی ضَد .دس صَست تكشاس تخلف ،تٌثیِ تِ یكی اص تٌذّای 9تا  12لاتل تطذیذ است .
تثصشُ  :1تملة دس جلسِ اهتحاى آصهَى تا گضاسش هشالثیي جلسِ ٍ ًظش هذسس یا داًطكذُ ٍ تاییذ هؼاًٍت آهَصضی تِ ضَسای
اًضثاعی اسسال هی گشدد.
تثصشُ  :2پاسخ اضتثاّی كِ ًتیجِ استفادُ هحشص داًطجَ اص تملة تاضذ ًیض هطوَل هَضَع اًتفاع هی گشدد.
تثصشُ  :3تملة دس پایاى ًاهِ ٍ سسالِ دكتشی ػالٍُ تش تكشاس دسس هطوَل تٌذ /4/4الف ًیض هی گشدد.
تثصشُ  :4تؼلیك تٌثیِ تٌذ  6تشای تملة هؼادل حزف دسس یا تكالیف هشتَط تا الضام دس تكشاس آى هی تاضذ.
تثصشُ  :5داًطجَی ّوكاسی كٌٌذُ دس اًجام تملة هطوَل یكی اص تٌذّای 1ا ٍ 5تٌذ  6تِ صَست تؼلیمی هی گشدد.

/2ب -فرستادن شخص دیگری ته جای خود در امتحان یا شركت ته جای دیگری در
امتحان
/2/1ب -فرستادن دیگری ته جای خود در امتحان
هتخلف  ،تِ تٌثیِ هٌذسج دس تٌذ  6دس دسس هشتَط ٍ یكی اص تٌثیْات هٌذسج دس تٌذّای  9تا  12هحكَم هی ضَد.

/2/2ب -شركت ته جای دیگری در امتحان
هتخلف  ،تِ یكی اص تٌثیْاًت هٌذسج دس تٌذّای  9تا  12هحكَم هی ضَد.
تثصشُ  :1كلیِ آصهَى ّایی كِ اص سَی داًطگاُ تِ ػٌَاى آصهَى سسوی تِ داًطجَیاى اػالم هی ضَد ،هطوَل تٌذّای /1ب ٍ /2ب
هی ضًَذ.
تثصشُ ً :2مض همشسات جلسِ اهتحاى تذٍى استكاب فؼلی اص جاًة هتخلف یا ٍجَد لشائي دیگش كِ ػاهل هؼٌَی دس تخلف تملة اس
هحشص ًكٌذ  ،هطوَل تٌذّای /1ب ٍ /2ب ًوی ضَد.
تثصشُ  :3استكاب ّش ًَع تخلف دس جلسِ آصهَى تِ تٌاسة هَس د هی تَاًذ هَجة تطذیذ تٌثیِ اًضثاعی تا  2تٌذ تاالتش اص سمف
تٌثیِ گشدد.

/2/3ب – فرستادن دیگری ته جای خود در كالس درس یا شركت ته جای دیگری در كالس درس
هتخلف  ،دس ًَتت اٍل تِ یكی اص تٌثیْات هٌذسج دس تٌذّای 1تا  3هحكَم هی ضَد  .چٌاًچِ ایي تخلف دس یك دسس تیص اص حذ
هجاص غیثت تؼییي ضذُ دس همشسات آهَصضی استوشاس یافتِ تاضذ ،ػالٍُ تش اجشای ضَاتظ آهَصضی دس لثال غیثتْای هزكَس تشای
داًطجَی داسًذُ دسس ّ ،ش یك اص هتخلفیي تِ یكی اص تٌذّای  5یا  9هحكَم هی گشدد.

ضمنا" تِ ّوشاُ تشدى كیف  ،جضٍُ  ،چك ًَیس  ،خالصِ ًَیسی دسسی  ،تلفي ّوشاُ ٍ  ...دس جلسِ اهتحاى  ،تخلف ٍ استفادُ
اص آًْا تملة هحسَب هی ضَد .لزا پیطٌْاد هی گشدد كِ ّوكاساى ػضیض آهَصش لثل ٍسٍد داًطجَ تِ حَصُ اهتحاًی هكاًی سا تشای
ًگْذاسی ٍسایل فَق دس ًظش تگیشًذ ٍ اص ٍسٍد ّش گًَِ ٍسیلِ كِ دس ًتیجِ اهتحاى هَثش تَدُ ٍ تاػث اًتفاع داًطجَ ضَد جلَگیشی
تِ ػول آٍسًذ .

