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 به نام خدا

و بررسی مدارک  دستورالعمل بررسی  غیبت در امتحانات پایان نیمسال برای تمام مقاطع تحصیلی              

  پزشکی دانشجویان در اداره بهداشت و درمان دانشگاه شهید بهشتی

 

اگیر رر   .الزامی  اتی   بیرا  رانجییونار    شیرت  رر امحاانیات یانیار تیر     با توجه به قوانین و مقررات آموزشی   

زنیر علی  غیبی  رر امحایار     رتیحورالمم   موارر  رانجیو به هر عل  رر امحاار ررس غیب  نمانی  بیر اتیاس    

 شور.بررت  م 

ش/یوو/  جهالوو/ک یووپ    ش تحوو/ ا ش تح/جوو/ جتتشجوود در  و غهووپ شکیوو   جووددرصووترکه د دشجوووهت لوود د هوو   ت -الیی 

دالیو  و  ودشرخ دوتد رش لود صوتر    توت  ج و          روز یی  از آریرنن امحایار    15 ح اتثرجا/ید،  تظف شس  

آ وتش  دشجوو دخ دوتد ج و  لپرسو  در یوترشش آ تشیو  وشحود شرش.ود جا/یود             وشحود لپرس   تجد جاتد  غهب ، لود  

الشم شسو  یوترشش آ تشیو  وشحود شوور شش لپرسو   ودشرخ، صترکه لود یووترش و دالیو  و  لوتادش   پلت ود رش لووپشش           

روز  15می ارت  تیه یی  از    لپرس  و شقودش /  لدودش لود  ودیپی  دود /  آ تشیو  دشجووا/خ شرسو/ک جا/یاود  لود           

 کپکهب شثپ دشدخ جختشهد ید  ره شور،تاون  را

 نکیرره انی   شیرت    بیمیار  یانیار تیر  بیه علی       اتامحاانی ته رر ت  رر رصوص رانجیونان  رتحورالمم  -ب

 و نا ررروات  مررص  یزشک  رارن .

هلووتاد  وود در ش وو/  شرش.وود دردتشسوو ، در    لپرسوو  غهبوو  شکیوو   در ش تح/جوو/   دشجوووهتی/ج  وشجوود یووپشی    -1

 ل/یاد  )فمال(مجغول به تاصی س/ /جد گ لت/  در وضده  

آ وتش  دشجوو دخ لود شدشرخ     وشحود شش  رررواتی  می ارپ یزشیک    فیر   دردتشس  دشجوهت الشم شسو  در ق/ وب    -2

، شپوجوودخ شکیوو   یوو/     هوود  وودشرخ و   دشجوووهتشم شسوو  هاووپشخ رووپم دردتشسوو الیووتدل دشیوو  و در وو/  شرسوو/ک 

هوو/ش هوو/ و گووکشر هوو/، آش وو/ی  لووتادش ، گووتشه  شسووتدشج  شکیوو   دوو/ ی، جلووخد هوو/ش دشرویوو  و دیاووپ جلووخد 

نامیه رتیم  ارتیال     درج یودخ ل/یود در ق/ وب ر/یو  شو  دش شم ضواهاد       در /  رشدیت تژش  د در کا/م آج / ک/ریخ 

 ل/ید    از تو  واح  آموزش

الشم شسو    .لو/ دورخ در و/   وتالج   بوتش یودخ ل/یود        (و   ا  اس  )درصتر  شلتشش دشجووهت لود لهاو/رش  وک        -3

 قطد  لها/رش لد وشحد آ تش  دشجو دخ شرش.د دهد  شش کوخهص  بم تا ته ماه  ح اتثر دشرخ شکی   دتد رش 

درصترکه د دشجوهت لود ل و  لهاو/رش شروپشد کحو  ک دو  دوتد دردتشسو  لپرسو   ودشرخ شکیو   شیو  شروپشد رش               -4

آ وتش  دشجوو دخ شرش.ود    وشحود   رش لود  خ ودشر  میاه از شیروب بیمیار  انجیار     3ح اتثر تا دشیتد ل/ید الشم شسو   

 دهد 
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 به عل  بیمار  شرت  نکرره ان .رتحورالمم  بررت  غیب  برا  رانجیونان  ته رر روز امحاار  -ج

 تظووف شسوو  لوود شدشرخ   دشجوووهت ،ل/یوود در روش ش تحوو/  لهاوو/رش و  ووو   شکیوو   دشجوووهت  لووپوش درصووترکه د -1

یو/ شکیو  دو/رج شش     آ  دسوتد شش دشجووهتی/ج   ود لود دیاوپ  پش وک در و/ج         جا/یود   ل دشی  و در /  دشجووا/خ  پشجدود  

 48حی اتثر تیا   گوتشه  شسوتدشج  دوتد رش لود هاوپشخ کاو/م  ودشرخ شکیو             پشجدد  پدخ ل/یاد الشم شس دشجوا/خ 

 جا/یاد  کل هملد شدشرخ ل دشی  و در /  دشجوا/خ  شخصاًشر شش شکا/م ک/ریخ گتشه  شستدشج   تاع 

ل/ید و در  /  جا ووو   لپشش غهب  در ش تحووود ه   تج ، ش کش /ًها  جپ. وووسپش/ی  ل/ کظ/هپش  ل/  ه/ش /رشووولها :1تبصره

 یتد لله/رش شش  تشرد ل/  پشجدد لد  تقع لد شکی ، لها/رش  اتپک یدخ و ش  /  یپ   در ش تح/    ه/   

هوپ گوتشه  شکیو       واش  کتشجود د ه و  لوپشش لودم یوپ   در ش تحو/  ل/یود         جاو   گتشه  شستدشج  ضپورک/ً :2تبصره

و شدشرخ ل دشیو  و در و/  لو/ در جظوپ گوپرت  دالیو  شکیو   لود          میوز ع   شرت  رر امحایار نیسی   لد  د وتم  

 جا/ید دتد رش شلشم    پشپدششد و جظلپرس  آج /   

در لها/رسووت/  للووتپش یوودخ ل/یوود الشم شسوو  للووتپش یوود  دووتد رش  تییاع  24بیییا ازدرصووترکه د دشجوووهت -2

 ودشرخ   حی اتثر ریرم می ت رو ه حیه    آ وتش  دشجوو دخ ش وشا دشدخ و شور شش کوپدهص شش لها/رسوت/         وشحود  لد

شدشرخ ل دشیو   شکی   و دشصد شپوجودخ و گوتشه  شکیو   دو/ ی رش  ود  ا وتر لود   وپ لها/رسوت/  یودخ ل/یود رش لود             

 کحتی  دهد و در /  دشجوا/خ 

و و  قبو  شش ش تحو/  لو/ شدلو/ش لهاو/ر لوتد  ج لود          جلسه امحاار حضیور راشیحه باشی    چا/جچد دشجووهت در   -3

رش کووپخ جا/یوود کا وو/ در صووترک  دردتشسوو  لپرسوو   وودشرخ شکیوو   وش شایپرتوود  وو  یووتد  وود لوودم کتشجوو/ی  در    

 ک/یهد یتد  دشجو دخ  تب/ً آ تش  وشحدر.هر  حتپم درس و شجه/م ش تح/  کتس  شست/د 

 تذکر مهم:

دشجوو دخ یو/ آ وتش     آ وتش   وشحود   تههد لپرس  کتسو  شدشرخ ل دشیو  و در و/  ) تا/سوب لو/ جوتا دردتشسو ( لود        ج

ررصییورت عیی   تانییی  گییواه  توتیید اراره به اشیی  و ررمییار، غیبیی  رانجیییو    یووتد وو  شرسوو/ک  وو 

 غیرمیاز و نمره ص ر منظور رواه  ش .

- 

 لد شدشرخ ل دشی  دشجوا/خ لپل دخ دشجوهت شس   غیر واقم لدی   شس   لئت ه  لتشقب شرش.د گتشه    -

 

 یریت خدمات آموزشی دانشگاهمد
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