
 

هایتحصیلیالعملبررسیغیبتدرامتحاناتپایاننیمسالبرایتمامدورهدستور  

دانشجو موظف است در صورت بروز بیماری، در روز امتحان جهت درمان بیماری و دریافت گووای  اسوتجیج  بون مر وور      :1مادۀ 

 مراججن نماید. و درمان دانشگاه استفاده از حذف پزشک  بن ادارۀ بهداشت

اعات وووو دانشگاه مراججن نماید یا بیمواری او در س  و درمان در صورت  کن در موارد نادر دانشجو نتوانست بن ادارۀ بهداشت :1تبصره

اداره را از بیمواری ووود معلو      آن ،در ساعات کواری  )اولین روز اداری پس از امتحان( اداره باشد، باید بیفاصلن آنغیر فجال بودن 

 سازد.

کون بوا مفورف دارو لابو       جزئی  دانشگاه بن علت بیماری سرپای  با ت ایرات بوالیر    و درمان ججن بن ادارۀ بهداشتمرا :2تبصرۀ 

 تواند الزاماً دلیل  برای صدور استجیج  باشد. کرترل باشد نم 

ی  اسوتجیج  ووود را   اگر دانشجوی  جهت درمان بن مرکز درمان  یا پزشک وارج از دانشگاه مراججن نمود، الزم است گوا :2مادۀ 

دانشگاه ارائن دید تا عمویً امکوان   و درمان  بن ادارۀ بهداشتاً صدر اولین روز بعد از استراحت شخبن یمراه تمام مدارک پزشک  

روز کاری  2وجود داشتن باشد. اصوالً گوای  یای پزشک  کن بیش از  و درمان دانشگاه تر توسط پزشکان ادارۀ بهداشت بررس  دلیق

 از پایان تاریخ صدور آنها یا از زمان استراحت ذکر شده در آنها گذشتن، لاب  بررس  نخواید بود.

د یوا رد  یای صادره توسط پزشکان وارج از دانشگاه پس از بررس  توسوط ادارۀ بهداشوت و درموان دانشوگاه، تاییو      گوای  :1تبصره 

 شود. و متجالباً نتیجن بن آموزش واحد مربوطن مرجکس م  وواید شد

ضرورتاً نم  تواند دلیل  برای عدم شرکت در امتحان باشود. در بسویاری از مووارد     یا بیماریگوای  استجیج  برای بجض   :2تبصره

 در دست داشتن هر گواه  پزشک  بی  نماید.  فرد با مراججن بن مول  بن پزشک و رسیدگ ، م  تواند در امتحان مربوطن شرکت

با در ن ر گرفتن دالی  پزشوک  بون بررسو  آنهوا      دانشگاه و ادارۀ بهداشت و درمان مجوز عدم شرکت در امتحان نیست مفهوم

 نماید. پردازد و ن ر وود را اعیم م  م 

عم  شود و در صورت بستری شودن بویش از    2ساعت در بیمارستان عیراً مانرد مادۀ  24در صورت بستری شدن کمتر از  :3مادۀ 

حوداکرر   ساعت در بیمارستان، الزم است بجد از ترویص تفویر برگ پذیرش و ویصۀ پروندۀ وود را ممهور بن مهر بیمارسوتان  24

 ماید.ارائن ن دانشگاه روز بن ادارۀ بهداشت و درمان 15ظرف 

 15نتواند در امتحانات پایان نیمسال شرکت نماید، موظف است حداکرر  پزشک  موج  غیرب  دلیل در صورتیکن دانشجو  :4مادۀ 

بررسو  در شوورای آموزشو      بورای ووود  واحد روز پس از آورین امتحان دالی  و مدارک وود را بن صورت مکتوب بن امور آموزش 

مفوبات شورای آموزش  واحد در ایون   روز تحوی  داده شود، ترتیب اثر داده نخواید شد. 15بن مدارک  کن پس از  ارائن نماید. واحد

 وفوص پس از تایید مدیریت ودمات آموزش  دانشگاه لاب  اجرا است.

دانشگاه و عدم تایید مدارک غیبت غیر پزشک  توسط  و درمان در صورت عدم تایید گوای  استجیج  توسط اداره بهداشت: 5ماده

 وواید شد.، غیبت غیر مجاز و نمره صفر مر ور و مدیریت ودمات آموزش  دانشگاه واحدآموزش شورای 

 

 مدیریتخدماتآموزشیدانشگاه


