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 اول
 79-79از تاریخ  79/01/32لغایت  79/00/10مي باشد و دانشجویان گرامي
مي توانند از تاریخ  ، 79/01/00با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه نسبت
به بررسي مجدد تاریخ و ساعت امتحانات خود در نیمسال اول 79-79
و سپس تهیه «کارت ورود به جلسه امتحان» و چاپ آن اقدام نمایند.
توجه:
 -0همراه داشتن کارت ورود به جلسه وکارت دانشجویي  ،درهر جلسه امتحان الزامی
مي باشد ،درغیراینصورت از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد.
 -3جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  ،تسویه حساب مالی الزامی مي باشد.

جدول حوزه های امتحانی پایان نیمسال اول 79-79
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 اول 79-79/

تاریخ برگزاری

ساعت

امتحان

امتحان

نام استاد

نام درس

گروه ارایه

9/00

زبان عمومی

 1تا 11

11/10

اندیشه اسالمی ()5

 1تا 7

11/00

تاریخ اسالم

 1تا 15

19/00

اخالق وتربیت اسالمی

 1تا 10

8/10

فارسی عمومی

 1تا 12

جنسیت

محل برگزاری امتحان

محمد کاظم باقری
شهرام افروغه

خانم ها

دانشکده علوم انسانی

سیامک رحیمی
آرمان ذاکر
معصومه مهرابی

آقایان

دانشکده فنی و مهندسی

زینب عزیزی
بهروز سراقی

99/10/52

غالمرضا مینا گر
مهدی رودبندی زاده

آقایان و خانم ها

دانشکده علوم پایه

حسن نقدیان
صادق شفیعی
اصغر صابری
حسن زالی

آقایان

دانشکده فنی و مهندسی

عبدالرضا میناگر

خانم ها

دانشکده علوم انسانی

قدرت اله تابع جماعت
غالمرضا میناگر

99/10/58

خانم ها

آقایان

دانشکده فنی و مهندسی

خانم ها

دانشکده علوم انسانی

حسینعلی بیات
بهزاد اتونی
آقایان

2

دانشکده علوم انسانی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی

(ره)

جدول راهنمای برگزاری امتحانات دروس عمومی
نیمسال اول79-79/

تاریخ برگزاری

ساعت

امتحان

امتحان

9/00

نام درس

گروه ارایه

اندیشه اسالمی ()1

 1تا 11

دانش خانواده و جمعیت

 1تا 11

نام استاد

جنسیت

محل برگزاری امتحان

غالمرضا میناگر

خانم ها

دانشکده علوم انسانی

حسین گودرزی
حسن نقدیان

فریبا شجاعی
11/10

آقایان

دانشکده فنی و مهندسی

خانم ها

دانشکده علوم انسانی

قدرت اله تابع جماعت
عبدالرضا مینا گر

آقایان

دانشکده فنی و مهندسی

99/11/05
احمد موسیوند
11/00

انقالب اسالمی و ریشه های آن

 1تا 11

آشنایی با دفاع مقدس

 1تا 5

خانم ها

دانشکده علوم انسانی

غالمرضا مینا گر
سیروس خندان

آقایان

دانشکده فنی و مهندسی

خانم ها

دانشکده علوم انسانی

محمدصادق مستجاب
آقایان

دانشکده فنی و مهندسی

19/00
متون اسالمی

 1تا 9

3

رضا رمضانی
سعید سلیمانی

خانم ها
آقایان

دانشکده علوم انسانی
دانشکده فنی و مهندسی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
 -1همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت دانشجویی بررا تمرامی جلسرات امت راز الزامری مری باشرادرصورای
ازحضوردانشجویاز درجلسه امت از جلوگور بعمل خواهرآمر( 0برای اخذ کارت ورود به جلسه ،به سامانه اینترنتي آمووز

رورت
مراجعوه و

پس از انجام ارزشیابي اساتید ،کارت خود را دریافت نمایید).
 -2امت انات رﺃس ساعت مقرر برگزار می گردد  ،لذا به دانشجویاز توصوه می گردد نوم ساعت قبل از شروع امت راز در م رل
برگزار امت از حضور داشته باش را

توجه:

درصورت لغو یا تغوور برنامه امت انات به هر دلول  ،ت ها مرجع رسمی و قانونی جهت اطالع رسانی به دانشجویاز  ،سایت

دانشگاه می باشرا
 -3پس از توزیع سئواالت به هوچ وجه به دانشجویاز كه با تأخور مراجعه می نمای رر  ،اجرازه حضرور در جلسره امت راز داده
نخواهر شرا
 -4همراه داشتن كتاب  ،جزوه  ،دست نوشته  ،كوف  ،موبایل و سایر وسایل صور ضرور در جلسه امت از مم روع مری باشرر  ،و
صرف همراه داشتن به م زله تقلب می باشر(0مگربامجوزاستادمربوطه) هرگونه استفاده از مطالب مكتوب و صورمكتوب ،حتی اگر
تأثور مثبت در نمره فرد نراشته باشر ،تقلب م سوب شره ومطابق آیون نامه كموته انضباطی برخورد می شودا
 -5به دانشجویاز توصوه می گردد لوازم الت ریر م اسب آزموز و به تعراد الزم جهت پاسخگویی به سئواالت بره همرراه داشرته
باش را رد و برل اینگونه وسایل در جلسه امت از تخلف م سوب شره و طبق آیوننامه كموته انضباطی برخورد خواهر شرا
 -6دانشجویاز الزم است قبل از ورود به جلسه آزموز شماره ص رلی م ل استقرار خرود را در لوسرت درس مربوطره مشراهره
نمایر و دقوقاً بر رو ص رلی با هماز شماره مستقر گردنر (عدم رعایت موضووع فووب بوه من لوه تالوب ان وباطي موي باشود) شرایاز
ذكراست شماره استقراردانشجو ثابت نمی باشر و درهرجلسه امت از تغوور می ك را
 -7برهم زدز نظم جلسات و عرم رعایت مقررات آزموز به م زله تخلف انضباطی می باشر و عواقب ناشی از آز متوجه دانشرجو
استا
 -8حتماً صورتجلسه حضور و صواب را امضاء نمایورا كسی كه صورتجلسه را امضا نكرده ،بایر قبل از ترك جلسه ،موضروع را بره
مراقب اطالع دهر ،در صور این صورت صایب م سوب شره و برگه و ت

وح نمیشودا

 -9پس ازپایاز مرت پاسخگویی ،دانشجویاز ملزم به ت ویل پاسخ امه به همراه برگه سؤال و پوش نویس به م شی جلسه وترك
م ل آزموز می باش ر 0درصورت تأخوردرت ویل پاسخ امه  ،م شی جلسه برگه پاسخ امه را ازدانشجو ت ویل نگرفتره و مطرابق
آیون نامه كموته انضباطی برخورد می شودا
 -10رعایت شئونات اسالمی برا كلوه دانشجویاز و پوشش چادر برا دانشجویاز خواهر الزامی می باشر
 -11دانشجو درصورت بروزهرگونه مشكل یا نواز به راه مایی ،فقط بابل ركردز دست مراقب را متوجره نمروده وپرس ازمراجعره
مراقب باصرا پائون و ضمن رعایت نظم ،موضوع رابا مراقب مطرح نمایور0
 -12ضمن تائورلزوم احترام به استاد ،درزماز برگزار امت انات به م ظرورحف نظرم جلسره امت راز ،درصرورت حضوراسرتاد
یاهریک ازمسئولون دانشگاه جهت سركشی وبازدیر،نوازبه احترامات خاص (ازقبول :سالم كردز باصرا بل ر  ،بل رشرز جلرو
استادوصوره) نمی باشر 0شایاز ذكراست دانشجوموظف است سؤاالت خود را دركمال ادب واحترام ورعایت نظم وسكوت جلسره
بااستادمطرح نمایر0
 -13عرم رعایت هریک ازموارد فوق به م زله تخلف انضباطی بوده و ومطابق آیون نامه بافرد متخلف برخورد موگردد0
 -14دانشگاه مسئولوتی درقبال مفقودشرز وسایل واشوایی كه همراه داشتن آنها درجلسه امت راز مم روع مری باشرر ،نررارد
لذاتأكور می گردد ازهمرا داشتن وسایل مذكورخ وصاً گوشی موبایل درجلسه امت از خوددار نمایور0
 -15دانشجویاز موظف می باش ر درآخرین جلسه امت از كارت ورود به جلسه خود را به م شی جلسات ت ویل نمای ر0
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4

