تَجِ داًشجَیبى ػشیش را ثِ همزرات هزثَط ثِ اهتحبًبت وتجی جلت هی ًوبیذ

ّ -1وزاُ داشتي وبرت ػىس دار جْت ٍرٍد ثِ جلسِ اهتحبى ٍ وبرت داًشجَیی یب وبرت شٌبسبیی هؼتجز ػىس دار در
ولیِ اهتحبًبت پبیبى تزم الشاهی است .
 -2حضَر داًشجَ ًین سبػت لجل اس شزٍع اهتحبى در هحل ثزگشاری اهتحبًبت ضزٍری است .
 -3داًشجَ هلشم ثِ اهضبی لیست حضَر ٍ غیبة جلسبت اهتحبًی است در غیز ایٌصَرت غبیت هحسَة هی شَد.
 -4غیجت غیز هَجِ در اهتحبى ّز درس ثِ هٌشلِ گزفتي ًوزُ صفز در اهتحبى آى درس است ٍ غیجت هَجِ در اهتحبى
ّز درس هَجت حذف آى درس هی گزدد.
 -5تشخیص هَجِ ثَدى غیجت در جلسبت درس ٍ در اهتحبى ثِ ػْذُ شَرای آهَسشی داًشگبُ یب وویتِ هٌتخت
شَراست .
 -6غیجت داًشجَیبى در جلسبت اهتحبًی ثب ارائِ هذارن هستٌذ ٍ در صَرت ثیوبری ثب اطالع پششه داًشگبُ ٍ
تبئیذ ایشبى لبثل ثزرسی در شَرای آهَسشی داًشگبُ هی ثبشذ .
 -7رػبیت دلیك ًظن جلسبت اهتحبى ٍ تَجِ ثِ هذاوزات هزالجیي جشء ٍظبیف حتوی داًشجَیبى هحسَة هی شَد ٍ ثب
داًشجَیبى هتخلف طجك همزرات اًتظبهی داًشگبُ رفتبر خَاّذ شذ.
ّ -8وزاُ داشتي ّزگًَِ یبدداشت ،جشٍُ  ،وتبة ( ثجش اٍرالی وِ در جلسبت اهتحبى اس طزف داًشىذُ ثِ
داًشجَیبى دادُ خَاّذ شذ ) در جلسِ اهتحبى خَاُ هزثَط ثِ سئَال اهتحبًی ثبشذ یب ًجبشذ ٍ خَاُ هَرد
استفبدُ داًشجَ لزار گیزد یب ًِ تملت هحسَة هی شَد .
ّ -9ز ًَع هذاوزُ ٍ صحجت داًشجَیبى ثب یىذیگز ثؼذ اس تَسیغ سئَال اهتحبًی ٍ ًشبى دادى ٍرلِ اهتحبًی ثِ سبیزیي
ٍ استفبدُ اس رٍی اٍراق یىذیگز تملت هحسَة هی شَد .
 -11ثزای داًشجَئی وِ تملت ًوبیذ در اهتحبى آى درس ًوزُ صفز هٌظَر هی گزدد ٍ سپس جْت اخذ تصوین ًْبیی ثِ
وویتِ اًضجبطی ارجبع هی شَد .
 -11رٍشي ثَدى ٍ استفبدُ اس تلفي ّوزاُ در جلسبت اهتحبًی اویذا" هوٌَع ٍ تملت هحسَة هی شَد .
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ثب رػبیت ًظن ٍ تجوغ ًىزدى خَد در هىبى ّبی ثزگشاری اهتحبًبت در ایجبد فضبی آرام ٍ ّز چِ ثْتز

ثزگشاری اهتحبًبت هب را یبری ًوبییذ .

ثب آرسٍی هَفمیت ٍسزثلٌذی شوب

