سواالت مسابقه كتابخواني «كتاب منشور حقوق دانشجویي»
دانشگاه رازی – آبان و آذر 1396
 -1در چِ صَرتی ػولی تخلف هحسَب هی ضَد؟
الف) در لَاًیي ٍ همررات الزم االجراء تِ صراحت تیاى ضذُ تاضذ.
ب) در صَرتی کِ ضاکی ٍجَد داضتِ تاضذ.
ج) در هَالؼی کِ هخالف تا ػرف جاهؼِ تاضذ.
د) در صَرتی کِ فرد آگاّی داضتِ تاضذ.
 -2تطکیل اجتواػات ٍ تظاّرات هسالوت آهیس در چِ صَرتی آزاد است؟
الف) دارای هجَز لاًًَی ٍ تذٍى حول سالح تاضذ.
ب) هخل هثاًی اسالم ًثاضذ.
ج) هخل ًظن ػوَهی جاهؼِ ًثاضذ.
د) گسیٌِ الف ٍ ب
 -3ترخَرداری از تَاًایی جسوی هتٌاسة تا رضتِ یا رضتِ ّای اًتخاتی جسء کذام یک از هَارد زیر است؟
الف) ضرایط اختصاصی ٍرٍد تِ آهَزش ػالی
ب) ضرایط ػوَهی ٍرٍد تِ آهَزش ػالی
ج) حك ضرکت در جطٌَارُ ّای ػلوی
د) حك تغییر رضتِ یا گرایص
 -4در دٍرُ کارضٌاسی ارضذ چٌذ تار در طَل دٍرُ تحصیل هی تَاى تغییر رضتِ یا گرایص داد؟
الف)  2تار
ب) یک تار
ج) یک تار تا داضتي ضرایط الزم
د) هوٌَع است
 -5تا هَافمت داًطگاُ داًطجَ در دٍرُ کارضٌاسی پیَستِ چِ همذار هی تَاًذ از هرخصی استفادُ ًوایذ؟
الف) سِ ًیوسال
ب) دٍ ًیوسال
ج) یک ًیوسال
د) یک ًیوسال تذٍى احتساب در سٌَات
 -6کذام یک از هَارد زیر جسء ٍام ّای داًطجَیی است؟
الف) ٍام تحصیلی
ب) ٍام هسکي
ج) ٍام ضرٍری
د) ّوِ هَارد
 -7کذام یک از هَارد زیر جسء حمَق رفاّی داًطجَیاى در دٍرُ تحصیل هحسَب هی ضَد؟
الف) ترخَرداری از تیوِ درهاًی
ب) ضرکت در اردٍّای داًطجَیی
ج) ضرکت در هساتمات
د) حفظ حرین خصَصی

 -8هرجغ صالح رسیذگی تِ تخلفات داًطجَیاى کذام است؟
الف) حراست
ب) ضَراّای اًضثاطی
ج) هؼاًٍت آهَزضی
د) هؼاًٍت داًطجَیی
 -9داًطجَی هتْن تِ تخلف ،در صَرت ػذم دالیل کافی تر احراز تخلف ،ترای اثثات تی گٌاّی خَد تایذ چِ هذارکی را ارائِ ًوایذ؟
الف) ارائِ کتثی دفاػیِ
ب) ارائِ ضفاّی دفاػیِ
ج) ارائِ کتثی ٍ ضفاّی دفاػیِ
د) ًیاز تِ ارائِ دلیل ًذارد
 -10داًطجَ در دٍرُ کارضٌاسی در ّر ًیوسال چٌذ ٍاحذ هی تَاًذ اًتخاب کٌذ؟
الف) حذالل چْاردُ ٍ حذاکثر تیست ٍ چْار ٍاحذ درسی
ب) حذالل سیسدُ ٍ حذاکثر تیست ٍاحذ درسی
ج) حذالل دٍازدُ ٍ حذاکثر تیست ٍاحذ درسی
د) حذالل دُ ٍ حذاکثر تیست ٍ چْار ٍاحذ درسی
 -11داًطجَیی هتماضی تجذیذًظر تِ ًورُ ارزیاتی درسی ،ظرف چِ هذت هی تَاًذ تماضای تجذیذ ًظر ًوایذ؟
الف) یک ّفتِ
ب) دُ رٍز
ج) دٍ ّفتِ
د) تیست رٍز
 -12زیرتٌای تواهی حمَق اساسی کذام است؟
الف) لاًَى
ب) آزادی
ج) کراهت اًساًی
د) ّیچ کذام
 -13دٍلت جوَْری اسالهی ایراى هَظف است ٍسایل تحصیالت ػالی را در چِ حذی ،تِ طَر رایگاى گسترش دّذ.؟
الف) خَدکفایی کطَر.
ب) ّوِ افراد هلت از ّوِ حمَق ترخَردار تاضٌذ.
ج) فرصت ّای تراتر ترای زى ٍ هرد فراّن ضَد.
د) ضرٍرت ٍ ًیاز.
ّ -14ر اًساًی حك دارد ترای دادخَاّی تِ کجا هراجؼِ ًوایذ؟
الف) هراجغ لاًًَی
ب) دادگاُ ّای صالح
ج) دادگستری ّا
د) دیَاى ػالی کطَر
 -15داًطجَی هٌصرف یا اخراجی از تحصیل در چِ صَرت هی تَاًذ هجذداً در آزهَى ضرکت ًوایذ؟
الف) اًصراف ٍ اخراج اٍ تِ دلیل هحکَهیت لضایی ًثَدُ تاضذ.
ب) اًصراف ٍ اخراج اٍ تِ دلیل ػٌاد تا جوَْری اسالهی ًثاضذ.
ج) تسَیِ حساب کاهل تا هؤسسِ
د) گسیٌِ الف ٍ ب

-16در دٍرُ کارضٌاسی ارضذ حذالل هؼذل کل ترای اجازُ دفاع از پایاى ًاهِ چِ ًورُ ای است؟
الف) 10
ب) 12
ج) 13
د) 14
ًْ -17ایی ضذى اًتخاب استاد راٌّوا ترای پایاى ًاهِ تِ چِ چیسی تستگی دارد؟
الف) هَافمت داًطجَ
ب) هَافمت استاد راٌّوا
ج) تصَیة گرٍُ آهَزضی
د) گسیٌِ ب ٍ ج
 -18تصَیة هَضَع پایاى ًاهِ تر ػْذُ چِ کسی یا چِ ًْادی است؟
الف) ضَرای تحصیالت تکویلی
ب) ضَرای آهَزضی
ج) گرٍُ آهَزضی
د) استاد راٌّوا
 -19چِ داًطجَیاًی هی تَاًٌذ از حك اًجام «کار داًطجَیی» استفادُ ًوایٌذ؟
الف) داًطجَیاى استؼذاد درخطاى
ب) داًطجَیاى ضاّذ ٍ ایثارگر
ج) داًطجَیاى هٌتخة هؼاًٍت فرٌّگی ٍ هؼاًٍت آهَزضی
د) ّوِ داًطجَیاى
 -20تطکل ّای داًطجَیی زیر ًظر چِ ًْادی فؼالیت هی کٌٌذ؟
الف) ضَرای فرٌّگی ٍ اجتواػی
ب) هؼاًٍت فرٌّگی ٍ اجتواػی
ج) ّیئ ت ًظارت ترتطکل ّای اسالهی داًطگاُ
د) گسیٌِ الف ٍ ج

