بسمه تعالي
اطالعیه مهم اداره امتحانات در مورد تهیه کارت ورود به جلسه امتحان

به اطالع دانشجویان گرامي مي رساند ،بازه زماني امتحانات پایان نیمسال
دوم  69-69از تاریخ  69/20/02لغایت  69/20/20مي باشد و دانشجویان
گرامي مي توانند از تاریخ  ، 69/20/20با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه
نسبت به بررسي مجدد تاریخ و ساعت امتحانات خود در نیمسال دوم 69-69
و سپس تهیه «کارت ورود به جلسه امتحان» و چاپ آن اقدام نمایند.
توجه:
همراه داشتن کارت ورود به جلسه وکارت دانشجویي  ،درهر جلسه امتحان الزامی
مي باشد .درغیراینصورت از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد.
جدول حوزه های امتحانی پایان نیمسال دوم 69-69
نوع درس
دروس اصلی
تخصصی و پایه
دروس عمومی

رشته

حوزه امتحانی

علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

فنی مهندسی

دانشکده فنی مهندسی

علوم پایه

دانشکده علوم پایه

به جدول راهنمای مخصوص دروس عمومی مراجعه شود.

اداره امتحانات دانشگاه آیتهللا العظمی
1

بروجردی(ره)

دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی

(ره)

جدول راهنمای برگزاری امتحانات دروس عمومی
نیمسال دوم 69-69/

تاریخ برگزاری

ساعت

امتحان

امتحان

نام درس

گروه ارایه

زبان عمومی ()1

 1تا 11

اندیشه اسالمی ()1

 1تا 8

نام استاد

جنسیت

محل برگزاری امتحان

محمدکاظم باقری
آرمان ذاکر
9/11

سیامک رحیمی

آقایان و خانم ها

دانشکده علوم پایه

معصومه مهرابی
زینب عزیزی
غالمرضا میناگر
حسن نقدیان

آقایان و خانم ها

دانشکده فنی و مهندسی

مهدی رودبندی زاده

11/01

غالمرضا میناگر

اندیشه اسالمی ()2

 1تا 11

حسن نقدیان

آقایان و خانم ها

دانشکده علوم انسانی

مهدی رودبندی زاده

99/10/22
11/11

متون اسالمی

 1تا 8

آشنایی با دفاع مقدس

 1تا 2

رضا رمضانی
سعید سلیمانی

محمدصادق مستجاب

آقایان و خانم ها

دانشکده علوم پایه

آقایان و خانم ها

دانشکده علوم انسانی

19/11
صادق شفیعی
تاریخ اسالم

 1تا 9

حسن زالی
اصغر صابری

2

آقایان و خانم ها

دانشکده علوم انسانی

دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی

(ره)

جدول راهنمای برگزاری امتحانات دروس عمومی
نیمسال دوم69-69/

تاریخ برگزاری

ساعت

امتحان

امتحان

9/11

99/10/29

11/01

نام درس

گروه ارایه

فارسی عمومی

 1تا 9

انقالب اسالمی وریشه های آن

 1تا 9

11/11

اخالق وتربیت اسالمی

 1تا 8

19/11

دانش خانواده و جمعیت

 1تا 11

نام استاد

حسینعلی بیات
بهزاد اتونی

احمد موسیوند
غالمرضا میناگر

عبدالرضا میناگر
قدرت اله تابع جماعت

جنسیت

محل برگزاری امتحان

آقایان و خانم ها

دانشکده علوم پایه

آقایان و خانم ها

دانشکده فنی ومهندسی

آقایان و خانم ها

دانشکده علوم انسانی

فریبا شجاعی
عبدالرضا میناگر
قدرت اله تابع جماعت

3

آقایان و خانم ها

دانشکده فنی ومهندسی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
 -1همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت دانشجویی بررا ممرا ی جلسرات ا ت را الزا ری ری باشدردررارایوررورت
ازحضوردانشجویا درجلسه ا ت ا جلوگار بعمل خواهدآ د( 0برای اخذ کارت ورود به جلسه ،به سامانه اینترنتي آمووز

مراجعوه و

پس از انجام ارزشیابي اساتید ،کارت خود را دریافت نمایید).
 -2ا ت انات رﺃس ساعت قرر برگزار ی گردد  ،لذا به دانشجویا موصاه ی گردد نام ساعت قبل از شروع ا ت را

در

رل

برگزار ا ت ا حضور داشته باشودر

موجه:

درصورت لغو یا مغاار برنا ه ا ت انات به هر دلال  ،موها رجع رسمی و قانونی جهت اطالع رسانی به دانشجویا  ،سایت

دانشگاه ی باشدر
 -3پس از موزیع سئواالت به هاچ وجه به دانشجویا كه با مأخار راجعه ی نمایورد  ،اجرازه حضرور در جلسره ا ت را داده
نخواهد شدر
 -4همراه داشتن كتاب  ،جزوه  ،دست نوشته  ،كاف  ،وبایل و سایر وسایل رار ضرور در جلسه ا ت ا

موروع ری باشرد  ،و

صرف همراه داشتن به وزله مقلب ی باشد (0گربا جوزاستاد ربوطه) هرگونه استفاده از طالب كتوب و رار كتوب ،حتی اگر
مأثار ثبت در نمره فرد نداشته باشد ،مقلب

سوب شده و طابق آیان نا ه كماته انضباطی برخورد ی شودر

 -5به دانشجویا موصاه ی گردد لوازم الت ریر واسب آز و و به معداد الزم جهت پاسخگویی به سئواالت بره همرراه داشرته
باشودر رد و بدل اینگونه وسایل در جلسه ا ت ا مخلف

سوب شده و طبق آیاننا ه كماته انضباطی برخورد خواهد شدر

 -6دانشجویا الزم است قبل از ورود به جلسه آز و شماره صودلی

ل استقرار خرود را در لاسرت درس ربوطره شراهده

نماید و دقاقاً بر رو صودلی با هما شماره ستقر گردند (عدم رعایت موضووع فووب بوه من لوه تالوب ان وباطي موي باشود) شرایا
ذكراست شماره استقراردانشجو ثابت نمی باشد و درهرجلسه ا ت ا مغاار ی كودر
 -7برهم زد نظم جلسات و عدم رعایت قررات آز و به وزله مخلف انضباطی ی باشد و عواقب ناشی از آ

توجه دانشرجو

استر
 -8حتماً صورمجلسه حضور و رااب را ا ضاء نمایادر كسی كه صورمجلسه را ا ضا نكرده ،باید قبل از مرك جلسه ،وضروع را بره
راقب اطالع دهد ،در رار این صورت رایب
 -9پس ازپایا
ل آز و

دت پاسخگویی ،دانشجویا

سوب شده و برگه و مر اح نمیشودر
لزم به م ویل پاسخوا ه به همراه برگه سؤال و پاش نویس به وشی جلسه ومرك

ی باشود 0درصورت مأخاردرم ویل پاسخوا ه  ،وشی جلسه برگه پاسخوا ه را ازدانشجو م ویل نگرفتره و طرابق

آیان نا ه كماته انضباطی برخورد ی شودر
 -10رعایت شئونات اسال ی برا كلاه دانشجویا و پوشش چادر برا دانشجویا خواهر الزا ی ی باشد
 -11دانشجو درصورت بروزهرگونه شكل یا نااز به راهومایی ،فقط بابلودكرد دست راقب را توجره نمروده وپرس از راجعره
راقب باصدا پائان و ضمن رعایت نظم  ،وضوع رابا راقب طرح نمایاد0
 -12ضمن مائادلزوم اح ترام به استاد ،درز ا برگزار ا ت انات به وظرورحف نظرم جلسره ا ت را ،درصرورت حضوراسرتاد
یاهریک از سئولان دانشگاه جهت سركشی وبازدید،ناازبه احترا ات خاص (ازقبال :سالم كرد باصدا بلود  ،بلودشد جلرو
استادوراره) نمی باشد 0شایا ذكراست دانشجو وظف است سؤاالت خود را دركمال ادب واحترام ورعایت نظم وسكوت جلسره
بااستاد طرح نماید0
 -13عدم رعایت هریک از وارد فوق به وزله مخلف انضباطی بوده و و طابق آیان نا ه بافرد تخلف برخورد اگردد0
 -14دانشگاه سئولاتی درقبال فقودشد وسایل واشاایی كه همراه داشتن آنها درجلسه ا ت را

موروع ری باشرد ،نردارد

لذامأكاد ی گردد ازهمرا داشتن وسایل ذكورخروصاً گوشی وبایل درجلسه ا ت ا خوددار نمایاد0
 -15دانشجویا

وظف ی باشود درآخرین جلسه ا ت ا كارت ورود به جلسه خود را به وشی جلسات م ویل نمایود0
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