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  قبثل تَجِ کلیِ داًطجَیبى داًطکذُ پیزاپشضکی

 ًکبت السم در ثزگشاری اهتحبًبت پبیبى تزم داًطکذُ پیزاپشضکی

در  1401-1402 اٍلاهتحبًبت پبیبى تزم ًیوسبل ثزًبهِ ع هی رسبًذ الضوي ارسٍی هَفقیت ثزای ضوب داًطجَیبى گزاهی ثِ اط

 .کلیِ داًطجَیبى هَظف ّستٌذ ثزًبهِ اهتحبًبت را رٍیت ًوبیٌذ.پَرتبل داًطکذُ پیزاپشضکی اراک ثبرگشاری ضذُ است

 .اهتحبًبت پبیبى ًین سبل عجق ثزًبهِ اػالم ضذُ اًجبم خَاّذ ضذ ٍ غیز قبثل تغییز هی ثبضذ-1

 اػالم  راکتجب ثِ ٍاحذآهَسش سبػبت اهتحبًبت را چک ًوبیٌذ ٍ در صَرت تذاخل هزاتت تبریخ ٍ است داًطجَیبىالسملذا 

 .هسئَلیت ػذم آگبّی اس تبریخ ٍ سبػت اهتحبى ثِ ػْذُ داًطجَ هی ثبضذ.ًوبیٌذ

 ضذُ جْت الملذا داًطجَیبى هَظف ّستٌذ عجق ثزًبهِ ٍ در تبریخ ٍ سبػت اع. اهتحبًبت راس سبػت هقزر ثزگشار هی گزدد-2

ػَاقت ّز . دقیقِ قجل اس ضزٍع اهتحبى در هحل هطخص ضذُ تَسظ ٍاحذ آهَسش حضَر یبثٌذ15ضزکت در اهتحبًبت،حذاقل 

گًَِ تبخیز ثِ ػْذُ داًطجَ خَاّذ ثَد ٍ در صَرت غیجت در جلسِ اهتحبى عجق ضَاثظ ٍ آییي ًبهِ آهَسضی ػول خَاّذ 

 )غیجت غیزهَجِ هٌجز ثِ اخذ ًوزُ صفز خَاّذ ثَد(.ضذ

 .ّوزاُ داضتي کبرت ضٌبسبیی داًطجَ در جلسبت اهتحبى الشاهی است-3

داًطجَ پس اس ٍرٍد ثِ جلسِ اهتحبى ٍ پس اس تَسیغ سَاالت اهتحبى، حق خزٍج اس جلسِ را قجل اس اهضبء صَرتجلسِ ٍ -4

 .تحَیل ثزگِ ًخَاّذ داضت

ٍ یب در جلسِ  ( جلسبت آهَسضی17/4ثیص اس )چٌبًچِ داًطجَ در کالس ّبی درسی ثیص اس حذ هجبس غیجت داضتِ ثبضذ-5

 .اهتحبى پبیبى تزم ضزکت ًٌوبیذ،در صَرت غیز هَجِ ثَدى غیجتْبی هذکَر،ًوزُ درٍس هذکَر صفز در ًظز گزفتِ هی ضَد

ع ال است حتوب اس تغییز ثزًبهِ آى گزٍُ ٍ داًطکذُ اطضزٍریداًطجَیبًی کِ هیْوبى اس سبیزگزٍّْب ٍ داًطکذُ ّب هی ثبضٌذ -6

 .هسئَلیت ّز گًَِ ػذم آگبّی اس تغییزات ثزًبهِ ثِ ػْذُ داًطجَ هی ثبضذ.یبثٌذ

داًطجَیبى اس آٍردى کتبة ،جشٍُ ،کیف ،هَثبیل، ٍسبیل الکتزًٍیکی ٍّزگًَِ ٍسیلِ اضبفی در جلسِ اهتحبى خَدداری -7

 (خَدکبر هطکی یب آثی ،هذاد سیبُ ًزم،هذاد تزاش ٍ پبکي)مالسّوچٌیي داًطجَیبى هَظف ّستٌذ حتوب ًَضت افشارّبی .ًوبیٌذ

 .را ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضٌذ

 :ثزخی اس هصبدیق تقلت ٍ تخلف ثِ ضزح سیز هی ثبضذ. ّزگًَِ تخلف ٍ تقلت در اهتحبًبت ثِ ضذت ثزخَرد خَاّذ ضذ-8

 ُاس ّزگًَِ ًَضتِ ،یبدداضت،جشٍُ ٍ کتبة ثِ صَرت غیز هجبس استفبد 

  ثذل کزدى ّز ًَع ًَضتِ یب صحجت ثب سبیز داًطجَیبى رد ٍ 

 د ٍ ثذل کزدى ّز گًَِ ٍسیلِ ًظیز هبضیي حسبة،خَدکبر،خظ کص ٍر... 



  اُ داضتي ّز گًَِ ٍسیلِ الکتزًٍیکی ٍ هَثبیل ثِ ّز دلیلثِ ّوز 

 ّوزاُ داضتي کیف،کالسَر یب سبک دستی ثزای خبًن ّب 

 ًگبُ کزدى ثِ ٍرقِ اهتحبًی داًطجَی هجبٍر یب ًطبى دادى ٍرقِ ثِ سبیز داًطجَیبى 

 ٍ ٍجَد ّز گًَِ اعالػبت رٍی دست،پب،هیش،لجبس ... 

 ثز ّن سدى ًظن جلسِ اهتحبى ٍ ّز گًَِ هطبجزُ ثب هزاقجیي 

 پزسیذى سَاالت هکزر ٍ غیز هزتجظ اس هزاقجیي 

 خزٍج ٍ ثبسگطت غیز هجبس ثِ جلسِ اهتحبى 

 فزستبدى ضخص دیگز ثِ جبی خَد 

 ُػذم ًطستي در صٌذلی تؼییي ضذ 

 .هجبسات ًبضی اس تقلت در جلسبت اهتحبى تَسظ کویتِ اًضجبعی داًطگبُ تؼییي هی گزدد-9

 .ثِ ثزًبهِ اهتحبًبت تَجِ ثفزهبییذ ٍ در سهبًْبی اػالم ضذُ جْت اهتحبى حضَر داضتِ ثبضیذ

 

 ٍاحذآهَسش داًطکذُ پیزاپشضکی


