اطالعیه بسیار مهم
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری دروس معارف اسالمی و مهارت
مشترک دارند
-1برای حضور در جلسات آزمون های متمرکز این دروس الزم است کارت ورود به جلسه را تا
قبل از ظهر روز شنبه پنجم بهمن ماه با مراجعه به سامانه هم آوا دریافت نمایند .
بدیهی است که بدون کارت به هیچ وجه امکان ورود به جلسه آزمون وجود نخواهد داشت .
-2با توجه به تستی بودن سؤاالت و زمان محدود آزمون ،درب سالن امتحان رأس ساعت اعالم
شده بسته خواهد شد و بعد از آن به هیچ کس و به هیچ عنوان اجازه ورود داده نخواهد شد .
و لذا الزم است دانشجویان نیم ساعت قبل از زمان امتحان در مرکز حضور داشته باشند .
-3با توجه به تستی بودن سؤاالت ،قبل از اعالم برداشتن سواالت و پاسخنامه ها که در کنار
صندلی دانشجو و در روی زمین قرار گرفته به هیچ عنوان برگ سوال و پاسخ نامه را بر ندارید و
به محض اعالم پایان وقت برگ سؤال و پاسخ نامه را بر روی زمین قرار دهید .
-3مداد مشکی و پاک کن از موارد ضروری این آزمون ها می باشد که الزم است حتما به همراه
داشته باشید.
-4با توجه به اینکه پاسخ نامه هایی که اطالعات قسمت پایین آن ها تکمیل نشده باشد به هیچ
عنوان تصحیح نخواهد شد الزم است به محض برداشتن برگه ها در ابتدا مشخصات خواسته شده
در پایین پاسخنامه تکمیل ،امضاء و سپس به جواب سواالت بپردازید .
-5با توجه به تستی بودن سؤاالت هر گونه صحبت یا اشاره یا نگاه به ورقه دیگران تخلف محسوب
می شود و گزارش آن در فرم های پیش بینی شده به دانشگاه جامع ارسال خواهد شد .
-6به همراه داشتن هرگونه نوشته اعم از مرتبط یا غیر مرتبط ،موبایل خاموش یا روشن،
هندزفری ...،تخلف محسوب و گزارش آن به دانشگاه جامع ارسال خواهد شد .

