
 

 

 مذیشیت امًس آمًصضی ي تحصیالت تکمیلی

 سبلآییه وبمٍ ثشگضاسی امتحبوبت پبیبن ویم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثىذ یک: وحًٌ ثشگضاسی

ثرش اسربت تربسیع اػرال       مصًة طجق تقًیم آمًصضیامتحبوبت پبیبن ویم سبل کلیٍ مقبطغ تحصیلی الف( 

 . ثٍ مًقغ ضشيع ي خبتمٍ می یبثذضذٌ ثشگضاس ي 

تًسط مشاجغ ریصالح دس سشاسش کطًس، استبن یرب ضُشسرتبن تؼلیرس سسرمی اػرال       تجصشٌ: دس مًاقؼی کٍ 

 .یبثذ ضًسای آمًصضی داوطگبٌ ثشسسی ي دس صًست لضي  تغییش می گشدد، ثشوبمٍ امتحبوبت ثب وظش ي تصًیت

خرشیه  آداوطرگبٌ   وکتٍ: داوطجًیبن ػضیض للفب اص طشیق کبوبل اطالع سسبوی آمًصش داوطگبٌ ي ية سربیت 

 ذ.وبت سا پیگیشی ومبیىاخجبس ستبد امتحب

 .َمشاٌ داضته اصس کبست يسيد ثٍ جلسبت امتحبوی الضامی است ة(

ضشيسی است  تب دٌ دقیقٍ قجس اص ضشيع امتحبن، دسة َبی حًصٌ امتحبوی ثستٍ وگُذاضتٍ خًاَذ ضذ. ح(

ذ. ثب حضًس اسرتبد  ش ثبضىثشگضاسی امتحبن حبضدس محس دقیقٍ قجس اص ضشيع امتحبن  10داوطجًیبن محتش  

ضرشيسی اسرت   دست مشثًطٍ ي ػًامس اجشایی داوطجًیبن دس محس مطخص ضذٌ استقشاس خًاَىذ یبفت. 

 داوطررجًیبن قجررس اص اسررتقشاس ثررش سيی صررىذلی، ضررمبسٌ صررىذلی سا ثررب ضررمبسٌ اػررال  ضررذٌ تلجیررق     

حس ثشگضاسی امتحبن، جلًگیشی ثرٍ ػمرس   ثذیُی است پس اص ضشيع امتحبن اص يسيد داوطجً ثٍ م. دَىذ

ٍ  اص خشيج حق امتحبوی، سئًاالت تًصیغ اص پس ي امتحبن جلسٍ ثٍ يسيد اص پس داوطجً .آیذ می  سا جلسر

 .داضت وخًاَذ ثشگٍ تحًیس ي صًستجلسٍ امضبء اص قجس

دس  ت( ثؼذ اص امتحبن داوطجًیبن ػضیض اص تجمغ دس فضبی اطرشا  حرًصٌ امتحربوی خرًدداسی ومبیىرذ ي     

 فضبی ثیشين اص مجمًػٍ آمًصضی تشدد ومبیىذ.

 ثىذ دي: تخلف امتحبوی

ًسد اوضجبطی داوطجًیبن ثشخر  وبمٍ کمیتٍ ثب َش گًوٍ تخلف داوطجً دس خالل امتحبوبت ملبثق آییهالف( 

 .ضذ خًاَذ

 مصبدیق تخلف امتحبوی ثٍ ضشح صیش است:

  ،جضيٌ،کتبة، مبضیه حسبة، تجلت، سایبوٍ ضخصری َمشاٌ داضته ياستفبدٌ اص َشگًوٍ وًضتٍ، یبدداضت 

 .یب َش اثضاس دیگشی کٍ استبد دست َمشاٌ داضته آن سا غیش مجبص اػال  کشدٌ است

 َشگًوٍ وًضتٍ ثب سبیش داوطجًیبن یب َبی امتحبوی ثشگٍ سد ي ثذل کشدن 

 مشاقجیه کص ي ... ثذين َمبَىگی ثب سد ي ثذل کشدن َشگًوٍ يسیلٍ وظیش مبضیه حسبة، قلم، خط 



 ٌ(ثٍ محس ثشگضاسی امتحبن ممىًع است استفبدٌ اص تلفه َمشاٌ ثٍ َش دلیس) آيسدن تلفه َمشا 

 وطبن دادن يسقٍ ثٍ دیگشی داوطجًیبن دیگشیب يسقٍ امتحبوی وگبٌ کشدن اص سيی. 

 یب صىذلی وًضته َشگًوٍ اطالػبت ثش سيی دست، پب، لجبت. 

 ٍضشکت دس جلسٍ امتحبن ثٍ جبی دیگشی.یب  فشستبدن ضخص دیگشی ثٍ جبی خًددس جلس                                               

 ضذٌ ي َشگًوٍ مطبجشٌ ثب مشاقجیه ثشَم صدن وظم جلسٍ امتحبن، ػذ  وطسته دس محس تؼییه. 

 ي ثبصگطت غیشمجبص ثٍ جلسٍ امتحبن خشيج. 

وبضری اص  َذ ثرًد. ثشخری مجربصات    ة( مشجغ سسیذگی ثٍ تخلفبت دس جلسٍ امتحبن کمیتٍ اوضجبطی خًا

 امتحبوی ثٍ ضشح صیش است: تقلت

  دس کبسوبمٍ ي ثجت مًضًع دس پشيوذٌ آمًصضی داوطجً 22/0دسج ومشٌ تىجیُی 

 محشيمیت اص تحصیس ثٍ مذت حذاقس یک ویمسبل تحصیلی 

صًستجلسٍ دس صًست مطبَذٌ تخلف یب مصبدیق تخلف، مًاسد تًسط مسئًلیه آمًصضی داوطکذٌ تجصشٌ:  

پس اص امضبی استبد مشثًطٍ، مشاقت ي مسئًل آمًصضی داوطکذٌ ثٍ کمیترٍ اوضرجبطی اسجربع دادٌ     ضذٌ ي

 .ضذخًاَذ 

 ی مًضًع تقلرت یه محشص ثبضذ ي ثٍ َش دلیلدس صًستی کٍ تقلت داوطجً تًسط استبد دست یب مشاقج وکتٍ:

 .داوطجً دس وظش ثگیشدتًاوذ ومشٌ تىجیُی ثشای  صًستجلسٍ وطذٌ ثبضذ، استبد دست ومی

 ثىذ سٍ: غیجت دس جلسٍ امتحبن

الف( تبکیذ می گشدد کٍ ضشایط حز  پضضکی دست ثسیبس سخت ثًدٌ ي تىُب دس مًاسد مؼذيدی ثٍ دلیس 

ثیمبسی حبد ي ثستشی چىذ سيصٌ دس ثیمبسستبن ي ثؼذ اص طی مشاحس متؼذد اداسی، ي تبثغ مصرًثبت غیجرت   

دست  مًجٍ ضًسای آمًصش خًاَذ ثًد. دس صًست ػذ  تبییذ مًجٍ ثًدن غیجت ومرشٌ صرفش ثرشای آن   

 ثجت خًاَذ ضذ. 

 ثىذ چُبس: وکبت مُم ثشای ػًامس اجشایی امتحبوبت

الف( کبسضىبسبن داوطکذٌ وًاقص حًصٌ امتحبوی خًد سا مبوىذ وقص سيضىبیی، وظبفرت ي غیرشٌ سا قجرس اص    

 ضشيع امتحبن ثٍ امًس خذمبتی سبختمبن گضاسش ومبیىذ تب فًسا ثشسسی ي سفغ وقص گشدد.

لفبت امتحبوی دس حضًس کبسضىبت مشثًطٍ صًست گیشد تب اص صرحت صرًست   تىظیم صًست جلسٍ تخ ة(

 جلسٍ اطمیىبن حبصس گشدد.

 حضًس استبد دست دس جلسرٍ امتحربوی ضرشيسی اسرت. دس صرًست يجرًد امتحربن مرًاصی، مرذیش          ح(

 گشيٌ آمًصضی مشثًطٍ َمکبس دیگرشی سا ثرٍ ػىرًان ممرتحه جُرت حضرًس دس جلسرٍ امتحربن مؼشفری         



گرشيٌ دس اسرشع يقرت ي     ًست ػذ  حضًس استبد دست، اوتخبة جبیگضیه تًسرط مرذیش  دس ص .ومبیىذ می

 مؼشفررری ثرررٍ آمرررًصش داوطرررکذٌ، الضامررری مررری ثبضرررذ. ثرررذیُی اسرررت کرررٍ دس ایررره استجرررب    

 .ثبضىذ مذیش محتش  گشيٌ مسئًل می

 دقیق اسبمی داوطجًیبن غبیت ي اطمیىبن اص مًضًع غیجت آوبن ي مطخص کشدن اسبمی آوُرب دس  ثجت ت(

)وظیرش ػرذ  ثشگرضاسی امتحربن،     ، ثجت تخلفبت امتحبوی ي کلیٍ مًاسد پیص ثیىی وطذٌ صًستجلسٍ امتحبن

دس صًست جلسٍ امتحبن ثش ػذ  حضًس ممتحه یب مشاقت،  یب َش وًع مطکس دیگشی دس ثشگضاسی امتحبن( 

 ػُذٌ کبسضىبت داوطکذٌ است. 

 سبلثىذ پىج: وظبست ثش حسه اجشای آییه وبمٍ امتحبوبت ویم 

ثىذ الف( دس َش داوطکذٌ کمیتٍ ای جُت ثشسسی مًاسد تخلف ي اوحشا  اص آییه وبمٍ امتحبوبت اص سرًی  

داوطجً یب استبد متطکس اص سئیس داوطکذٌ، مرذیشگشيٌ آمًصضری ي کبسضرىبت داوطرکذٌ تطرکیس گرشدد ي       

ي تحصریالت   صًست جلسٍ جُت اقذامبت ثؼذی ثٍ مذیش وظبست اسصیبثی داوطگبٌ ي مرذیش امرًس آمًصضری   

 تکمیلی داوطگبٌ اسسبل گشدد.  

ثىذ ة( حسه اجشای آییه وبمٍ ثشگضاسی امتحبوربت وریم سربل ثرش ػُرذٌ سیبسرت )مؼبيورت( داوطرکذٌ ي         

  مذیشگشيٌ آمًصضی خًاَذ ثًد.


