
  تعالي بسمه

  دستور العمل بررسي موارد غيبت پزشكي در امتحان پايان ترم
  

  .دانشجويان الزم است در جلسات امتحان نهائي دروسي كه ثبت نام دارند شركت نمايند .1
  .شود غيبت غير موجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان مي .2
  .يا كميته منتخب آن شورا استتشخيص موجه بودن غيبت بر عهده شوراي آموزش دانشگاه  .3
شود و بـه هـيچ     در كارنامه ثبت ميW، آن درس بشكل حذف   در صورت موجه تشخيص داده شدن غيبت      .4

  .عنوان امكان اخذ امتحان مجدد وجود ندارد
سقف واحدهاي آن   ) كه غيبت در امتحان آن موجه تشخيص داده شده است         (در صورتيكه با حذف درسي       .5

محسوب شده و در )   آموزش رايگان(، نيمسال مذكور نيز جزء تعهد خدمت  صاب برسد نيمسال به زير حد ن    
  .آيد صورت مشروطي نيز يك نيمسال مشروط بحساب مي

  .در صورت بروز بيماري الزم است دانشجو قبل از امتحان به بهداري دانشگاه مراجعه نمايد .6
تـا  (و در طول مدت استراحت صادر شده        در صورت مراجعه به پزشك خارج از دانشگاه، الزم است دانشج           .7

فقـط گـواهي اسـتراحت      . (به بهداري دانشگاه مراجعـه نمايـد      ) زماني كه آثار بيماري در بدن وي باقي است        
  .)گيرد صادر شده توسط بهداري دانشگاه مورد بررسي قرار مي

در صورتيكه دانشجو در طي جلسه امتحان دچار بيماري حاد شود، الزم است بالفاصله با همراهي مراقبين به          .8
تشخيص قادر نبودن به ادامـه شـركت در جلسـه بـر عهـده پزشـك بهـداري                   . بهداري دانشگاه مراجعه نمايد   

  .است
بالفاصـله پـس از تـرخيص       در صورتيكه دانشجو در ايـام امتحانـات در بيمارسـتان بسـتري شـود الزم اسـت                    .9

  .مدارك پزشكي را به بهداري دانشگاه ارائه نمايد
، سردرد و سرگيجه جهت حذف پزشكي       )اسهال و استفراغ  (مواردي از قبيل سرماخوردگي، گاستروانتريت       .10

  .شود پذيرفته نمي
در صورتيكه دانشجو در جلسه امتحان درسي حاضر باشد، امكان بررسي حـذف پزشـكي آن درس پـس از                     .11

  .امتحان وجود ندارد
درخواست حذف ترم بعلت بيماري يـا حادثـه، تنهـا در صـورتي قابـل بررسـي اسـت كـه دانشـجو در هـيچ                            .12

  .امتحاني شركت نكرده باشد
از نيمسـال اول    تصويب رسـيد و        به 7/6/1383اين دستورالعمل در جلسه شوراي آموزش دانشگاه مورخ          .13

 .شود اجرا مي به بعد 1383-84سال تحصيلي 


