
 «دستور العمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیمسال برای تمام دوره های تحصیلی»         
 

 یماریحضور در جلسه امتحان را نداشته باشد موظف است متناسب با ب ییتوانا یماریدانشجو به علت ب کهیدر صورت -1ماده 

 .دیمراجعه نمادرمان و اداره بهداشت  ایآموزش های اجتماعی  ومربوطه به مرکز مشاوره 

 باشد. یموجه نم یجزئ ینیبا تظاهرات بال ییسرپا یماریدانشجو در امتحان به علت ب بتیغ :1تبصره

گوواهی اسوتعیجی خوود را بوه     خارج از دانشگاه مراجعه نمود، الزم است به مرکز درمانی   اگر دانشجویی جهت  درمان -2ماده

اداره  ایا  یاجتماا   یبه مرکز مشااوره و مماوزه هاا    روز بعد از استراحت اولیندر شخصا  مربوطه همراه تمام مدارک

از کواری  روز  2بوی  از  کوه   د داشته باشد. اصوالً گواهی هایی تا عمیً امکان بررسی دقیق تر وجوارائه دهد  بهداشت و درمان

 واهد بود.قابل بررسی نخ ذکر شده در آنها گذشته، صدور آنها یا از زمان استراحت پایان تاریخ 

 .گرددیبه آموزش دانشکده مربوطه منعکس م جهیخواهد شدو متعاقبا نت رد ای دییالزم تا یها یصادره پس از بررس یها یگواه  :1تبصره 

بوه موقو    و درمان در بسیاری از موارد فرد با مراجعه  هوم مجوز  دم شرکت در امتحان نیست،ارائه گواهی به مف :2تبصره

 شرکت نماید.  می تواند در امتحان 

بوی   شدن عمل شود و در صورت بستری  2ساعت در بیمارستان عیناً مانند ماده  24کمتر از شدن در صورت بستری  -3ماده

کثر بیمارسوتان  حودا  ساعت در بیمارستان، الزم است  بعد از ترخیص تصویر برگ پذیرش و خیصه پرونده ممهور به مهر  24از 

 شود.اداره بهداشت ارائه  وز به مرکز مشاوره یار 15ظرف 

روز بعد از آخرین  15در صورتیکه دانشجو به دلیل موجهی نتواند در امتحانات پایان نیمسال شرکت نماید، موظف است حداکثر  -4ماده

وزشوی و  در شوورای آم  ئه تااراامتحان دالیل و مدارک خودرا به صورت مکتوب جهت بررسی موجه نمودن غیبت، به آموزش دانشکده خود 

 روز تحویل داده شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 15به مدارکی که پس از  بررسی شود.وهشکده تحصییت تکمیلی دانشکده/پژ

 

            و نمره بوده  دم تایید گواهی توسط مرکز مشاوره یا اداره بهداشت، غیبت غیر مجاز   در صورت تذکر: 

 .ر خواهد شد صفر منظو ،من درس

 


