
 ثسوِ تعبلی

 هقزرات اهتحبًبت پبیبى سبل

، اس اًطکذُ در اهتحبًبت پبیبى ًیوسبلرسٍی تَفیق ثزای کلیِ داًطجَیبى دآثذیٌَسیلِ ضوي 

 داًطجَیبى هحتزم تقبضب هیطَد ثِ ًکبت سیز در اهتحبًبت پبیبى تزم تَجِ ًوبیٌذ:

ًظبرت هعبًٍت  اهتحبًبت پبیبى تزم ّز ًیوسبل تَسظ کویتِ اهتحبًبت داًطکذُ تحت -

 آهَسضی داًطکذُ ثزگشار هی گزدد.

آغبس هی گزدد. ثٌبثز ایي  ،بعت اعالم ضذُ در ثزًبهِ اهتحبًیثزگشاری اهتحبًبت راس س -

در هحل داًطکذُ حضَر  حذاقل ًین سبعت قجل اس ضزٍع اهتحبًبتداًطجَیبى هحتزم ثبیذ 

 یبثٌذ.

ّوزاُ ثذیْی است  قزار دٌّذ. حبلت خبهَش ٍ در کیف خَددرالسم است گَضی ّوزاُ را  -

 داضتي ٍ استفبدُ اس ٍسبیل الکتزًٍیک ثِ هٌشلِ تخلف در اهتحبى هحسَة هی ضَد.

 الشاهی است.اهتحبى ّوزاُ داضتي کبرت ٍرٍد ثِ جلسِ  -

کلیِ داًطجَیبى هَظفٌذ ثز اسبس ضوبرُ صٌذلی ّبی تٌظین ٍ اعالم ضذُ ٍاحذ آهَسش  -

تفبٍت است ،هستقز ضًَذ. ثٌبثزایي جْت هطبّذُ داًطکذُ کِ ثزای اهتحبى ّز درس ه

ضوبرُ صٌذلی اهتحبى ّز درس خَد ثِ لیست صَرتجلسِ اهتحبى، پطت درة ٍرٍدی 

هزاجعِ ًوبیٌذ، پس اس ضزٍع اهتحبى ثِ داًطجَیبى هتبخز اجبسُ ضزکت در اهتحبى دادُ 

 ًخَاّذ ضذ.

بدداضت هزتجظ ٍ غیز هزتجظ ّوزاُ داضتي کیف ٍ جشٍُ، تلفي ّوزاُ ٍ ٌّذ فزی، ّز گًَِ ی -

 در جلسِ اهتحبى اکیذاً هوٌَع است ٍ تخلف هحسَة هیگزدد،، ٍ ًَضتي در کف دست ٍ ...

در غیز ایٌصَرت ثزاثز هقزرات ثزخَرد خَاّذ ضذ. کیف ٍ جشٍات خَد را در سبلي هغبلعِ 

 ضوٌبً هسئَلیت ٍسبیل ثِ عْذُ داًطجَ است.  خَاّزاى قزار دّیذ،



السم است ّز  در جلسِ اهتحبى، استفبدُ اس هبضیي حسبة، ًقطِ، هذاد ٍ ...در صَرت اجبسُ  -

در جلسِ اهتحبى اس هجبدلِ ایي لَاسم  داًطجَئی لَاسم هَرد ًیبس خَد را داضتِ ثبضذ،

 جلَگیزی هیطَد.

جلسِ اهتحبى ّز درس ثِ هٌشلِ تقلت در آى درس ثَدُ ٍ ضوي  تخغی اس قَاًیي هزثَط ثِ -

اهتحبًبت داًطکذُ، داًطجَی خبعی ثِ کویتِ اًضجبعی داًطگبُ هعزفی صَرتجلسِ کویتِ 

 هیگزدد.

ثزای درٍسی کِ  ثِ استٌبد دستَرالعول رئیس ضَرای هزکشی اًضجبعی ٍسارت ثْذاضت، -

ثزای آى درس  25/0اعوبل ًوزُ هزدٍدی  داًطجَ هزتکت تخلف آهَسضی گزدیذُ است،

 قبثل اجزا خَاّذ ثَد. بیبى ّز ًیوسبل،پس اس صَرتجلسِ در ضَرای کویتِ اهتحبًبت پ

کویتِ اهتحبًبت داًطکذُ ٍضعیت حضَر ٍ غیبة داًطجَ در کالس درس ٍ اجبسُ ضزکت در  -

س درًوبیذ. در صَرتی کِ سبعبت غیجت در جلسبت  هی اهتحبى را اس استبد هزثَعِ استعالم

یي ًبهِ ( ثبضذ آی 15تَسظ داًطجَ ثیص اس سقف تعییي ضذُ در آییي ًبهِ آهَسضی)هبدُ 

ز هٌظَر گزدیذُ ٍ داًطجَ اجبسُ ضزکت در جلسِ اهتحبى فًوزُ داًطجَ در آى درس ص

 آى درس را ًخَاّذ داضت.

در آى درس ثَدُ ٍ غیجت غیز ًوزُ صفز در اهتحبى ّز درس ثِ هٌشلِ غیز هَجِ غیجت  -

هَجِ در اهتحبى ّز درس هَجت حذف ٍاحذ درسی هی گزدد. داًطجَ ثبیذ جْت هَجِ 

اقذام ًوبیذ، در غیز ایٌصَرت  سبعت پس اس اهتحبى 24تب ًوَدى غیجت در جلسِ اهتحبى 

 غیجت غیز هَجِ اعالم ضذُ ٍ ثزاثز هقزرات صفز هٌظَر هیگزدد.

 اسبتیذرٍس پس اس اعالم ّز ًوزُ ثزای  3حذاکثز هْلت تجذیذ ًظز در ًوزات اعالم ضذُ  -

هیجبضذ، ثذیي هٌظَر ثزگِ تجذیذ ًظز را اس سبیت داًطکذُ ثْذاضت، هٌَی هعبًٍت  هذعَ

 فزهْب ٍ فزایٌذ ّب دریبفت ًوبییذ. -آهَسضی



ى ٍ ...پیزٍ اعالى صَرت ثزٍس حَادث غیز هتزقجِ ًظیز ثبرش ثزف سیبد ٍ راّجٌذادر  -

تعغیلی رسبًِ ّب اهتحبى تعَیق ٍ ثزگذار ًخَاّذ ضذ، ثٌبثزایي رٍس ٍ سبعت جذیذ اهتحبى 

 .بًبت ثعذی اعالم خَاّذ ضذح/ اهتحبًبت ثِ تعَیق افتبدُ در عَل اهت

 

 هَفق ثبضیذ

 کویتِ اهتحبًبت داًطکذُ ثْذاضت


