بسمه تعالی
قوانین تخلفات آموزشی مربوط به امتحانات بر اساس آیین نامه انضباطی دانشجویان :
تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطالعات ( جزوه و کتاب و  ، ) .....تجهیزات ( گوشی همراه و  ) ......با
قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف .
پاسخ اشتباهی که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب باشد مشمول تخلف تقلب می گردد  .دانشجوی
همکاری کننده در انجام تقلب مشمول تخلف تقلب می گردد  .فرستادن شخص دیگری بجای خود به امتحان و
یا شرکت بجای دیگری در امتحان مشمول تخلف تقلب است .
تنبیهات تقلب در امتحانات پایان ترم طبق آیین نامه انضباطی دانشجویان با توجه به چگونگی اخذ
تقلب توسط مراقبین امتحان و میزان انتفاع از تقلب توسط دانشجو به شرح ذیل می باشد :
 -1حکم تقلب در امتحان درج نمره  ./52در درس مربوطه است  .در صورت گزارش مبنی بر مقاومت
ویا ایجاد بی نظمی در جلسه امتحان  ،عالوه بر حکم صادره نمره  ./52به یکی از تنبیهات تذکر کتبی
ویا توبیخ کتبی درج در پرونده محکوم می شود .
 -5فرستادن شخص دیگری بجای خود درامتحان  ،متخلف به تنبیه درج نمره  ./52از درس مربوطه
ومنع موقت از تحصیل به مدت  5نیمسال با احتساب سنوات محکوم می شود .
 -3شرکت بجای دیگری در امتحان  ،متخلف به تنبیه منع موقت از تحصیل به مدت  5نیمسال با
احتساب سنوات محکوم می شود .
 -4اخالل یا وقفه ویا ایجاد مزاحمت در جلسه امتحان  ،متخلف به تنبیه منع موقت از تحصیل به مدت یک
نیمسال بدون احتساب سنوات محکوم می شود  .در صورتی که این اخالل گروهی باشد تنبیه افراد متخلف
می تواند از منع موقت از تحصیل به مدت  5نیمسال بدون احتساب سنوات تا تغییر محل تحصیل
دانشجویان همراه با تغییر رشته تحصیلی با ارسال گزارش به کمیته مرکزی وزارت علوم صورت گیرد .
 -2آوردن هرگونه جزوه در جلسه امتحان حتی غیر مرتبط با درس امتحانی وتکرار در تأخیر ورود به
جلسه امتحان و عدم رعایت پوشش مناسب در شأن دانشجو در جلسه امتحان  ،متخلف به تنبیه توبیخ
کتبی درج در پرونده محکوم می شود .
الزم به ذکر است که احکام مربوط به تقلب ( درج نمره  ) ./52به هیچ عنوان امحاء نمی شود .

