
 »هاي تحصيلي براي تمام دوره غيبت درامتحانات پايان نيمسالبررسي دستورالعمل «

 
دانشجو موظف اسـت در صـورت بـروز بيمـاري، در روز امتحـان جهـت درمـان بيمـاري و دريافـت گـواهي            :1ماده 

استعالجي به منظور استفاده از حذف پزشكي به اداره بهداشت، امور درمان و مشاوره دانشجويان مراجعـه  

  .نمايد

در موارد نادر دانشجو نتوانست به اداره بهداشت  دانشـگاه مراجعـه نمايـد يـا يبمـاري او در      در صورتي كه : 1تبصره 

ساعات غير فعال بودن اين اداره باشد، بايد بالفاصله در ساعات كاري اين اداره را از بيمـاري خـود مطلـع    

  .سازد

كه با مصرف دارو قابل  جزئيباليني   مراجعه به اداره بهداشت دانشگاه به علت بيماري سرپايي با تظاهرات: 2تبصره 

  .كنترل باشد نمي تواند الزاماً دليلي براي صدور گواهي استعالجي باشد

  

اگر دانشجويي جهت  درمان  به مركز درماني يا پزشك خارج از دانشـگاه مراجعـه نمـود، الزم اسـت بعـد از       :2ماده 

از  در اولين روز بعـد همراه تمام مدارك پزشكي تماس اوليه با اداره بهداشت، گواهي استعالجي خود را به 

به اداره بهداشت دانشگاه  ارائه دهد تا عمالً امكان بررسي دقيق تر توسط پزشكان  استراحت مطلق شخصاً

روز كاري از پايـان تـاريخ صـدور     2اصوالً گواهي هاي پزشكي كه  بيش از . اداره بهداشت وجود داشته باشد

  .مطلق ذكر شده در آنها گذشته،  قابل بررسي نخواهد بود آنها يا از زمان استراحت

گواهي هاي صادره توسط پزشكان خارج از دانشگاه پس از بررسي توسط اداره  بهداشت و درمان دانشـگاه،  : 1تبصره 

  .اين بررسي حداكثر پنج روز كاري طول خواهد كشيد. تأييد يا رد خواهد شد

  

در . براي بعضي بيماري ها ضرورتاً نمي تواند دليلـي بـراي عـدم شـركت در امتحـان باشـد      گواهي استعالجي : تذكر

در . بسياري از موارد فرد با مراجعه به موقع به پزشك و رسيدگي، مي تواند در امتحان مربوطـه شـركت نمايـد   

رمان با و اداره بهداشت  و د مجوز عدم شركت در امتحان نيستدست داشتن هر گواهي پزشكي به مفهوم 

  .در نظر گرفتن داليل پزشكي به بررسي آنها مي پردازد و نظر خود را اعالم مي نمايد

  

عمـل شـود و در صـورت بسـتري      2ساعت در بيمارستان عيناً مانند ماده  24در صورت بستري شدن كمتر از  :3ماده 

و خالصه پرونده خـود   ساعت در بيمارستان، الزم است  بعد از ترخيص تصوير برگ پذيرش 24شدن بيش از 

  .روز به اداره بهداشت و درمان ارائه نمايد 15را ممهور به مهر بيمارستان  حداكثر ظرف 

نتيجه بررسي را اداره بهداشت در زمان تعيين شده در باال طي نامه اي  به آموزش كل دانشـگاه و رونوشـت آن را    � 

ي توسط  اداره بهداشت، غيبت غير مجاز و نمـره  در صورت عدم تاييد گواه  .به دانشكده ارسال مي نمايد

  .صفر منظور خواهد شد

 15در صورتيكه دانشجو به دليل موجهي نتواند در امتحانات پايان نيمسال شركت نمايد، موظف است حداكثر  :4ماده 

ور روز پس از آخرين امتحان داليل و مدارك خود را به صورت مكتوب جهت بررسي موجه نمودن غيبت، به ام

. ارائه نمايـد  پژوهشكده/ در شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكدهجهت بررسي آموزش دانشكده خود 

  .روز تحويل داده شود، ترتيب اثر داده نحواهد شد 15به مداركي كه پس از 

  

  امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه


