
   

 باسمه تعالی
 مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان

 0420  –  20   اولنیمسال    دستورالعمل برگزاری امتحانات

 :قابل توجه دانشجویان محترم

، بدین وسیله دستورالعمل  دانشگاه تقویم آموزشی استناد به و پژوهشی آموزشی ومطابق مصوبه شورای 

 می گردد. اعالم به شرح ذیل 0420 -20سال تحصیلی  اولنیمسال  پایانیبرگزاری امتحانات 

 یهای آموزش . کالسمی شود برگزار 7047ماه  ید 71تاریخ پایان ترم از دروس نظری امتحانات نهایی  -0

            برنامه امتحانات عملی ازطریق  ) تا زمان برگزاری امتحانات ادامه خواهد یافت.روند فعلی  دانشجویان مطابق

 (مدیران محترم گروههای آموزشی اطالع رسانی می شود.

، فرصت  7047 دیماه 3تا حداکثر کنند،  را پیدا نمی امتحانیامکان شرکت در مختلف دانشجویانی که به دالیل  -0

در نظر گرفته و موجه غیبت در امتحان، برای ایشان حذف یک درس نظری از طریق اداره آموزش فراهم می گردد. 

 .اعالم خواهد شد

، نسبت به مالحظه بازه زمانی امتحانات دروس خود اقدام نمایید و آموزش با مراجعه به سامانه ،توصیه می شود  -3

، مورد را باذکر دالیل دارید ی آموزشینظر اصالحی در برنامه تنظیم شده مدیران محترم گروههاپیشنهاد یا چنانچه 

د رسیدگی قرار به اداره آموزش ارائه نمایید تا در شورای آموزشی مور آذرماه جاری 23تا حداکثر و ب وبصورت مکت

 مراجعه به سامانه ضمنا در صورتیکه در زمان یر است.غیر قابل تغی آذرماه 21تاریخ برنامه ابالغ شده از  .گیرد

پی گیری  ؛و... مواجه می شوید ، مالی خطای موانع و محدودیت های آموزشی یا باامکان مشاهده ندارید و ، آموزش

دریافت کارت ورود به جلسه انجام دهید. تاکید می گردد تا قبل از روز  اداره مالی طریق اداره آموزش وهای الزم را از 

 اقدام نمایید. ی، مالی وغیرهت به رفع اشکاالت و موانع اعم از آموزشنسب امتحانات،

درهر جلسه امتحان الزامی است واز ورود دانشجو  دانشجوییکارت  و کارت ورود به جلسه به همراه داشتن -4

                 کارت ورود به جلسه امتحان از  جلوگیری به عمل خواهد آمد.دردست داشتن کارت ورود به جلسه  بدون

 دراختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.   ماه دی 1 چهارشنبهروز 

                      .دیحضور داشته باش سالن امتحاناتقرردر ساعت م دقیقه قبل از 05 حتماجلسه امتحان برای ورود به   -5

   جلوگیری به عمل خواهد آمد. ،هر دلیل تاخیر داشته باشندکه به  ورود دانشجویانی از

 ات الهیبا آرزوی توفیق                                                                                                    


