دستور العمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیمسال برای تمام دوره های تحصیلی
مادۀ  :1دانشجو موظف است در صورت بروز بیماری ،در روز امتحان جهت درمان بیماری و دریافت گووای اسوتجیج بون مر وور
استفاده از حذف پزشک بن ادارۀ بهداشت ،امور درمان و مشاوره دانشجویان مراججن نماید.
تبصره :1در صورت کن در موارد نادر دانشجو نتوانست بن ادارۀ بهداشت دانشگاه مراججن نماید یا بیمواری او در سواتات ریور فجوا
بودن این اداره باشد ،باید بیفاصلن در ساتات کاری این اداره را از بیماری خود مطلع سازد.
تبصرۀ  :2مراججن بن ادارۀ بهداشت دانشگاه بن تلت بیماری سرپای با ت ایرات بالیر جزئی کن با مصرف دارو قابل کرتور باشود
نم تواند الزاماً دلیل برای صدور استجیج باشد.
مادۀ  :2اگر دانشجوی جهت درمان بن مرکز درمان یا پزشک خارج از دانشگاه مراججن نمود ،الزم است بجد از تماس اولیون بوا ادارۀ
بهداشت ،گوای استجیج خود را بن یمراه تمام مدارک پزشک در اولین روز بعد از استراحت مطلق شخضاً بن ادارۀ بهداشوت
دانشگاه ارائن دید تا تمیً امکان بررس دقیق تر توسط پزشکان ادارۀ بهداشت وجود داشتن باشد .اصوالً گووای یوای پزشوک کون
بیش از  2روز کاری از پایان تاریخ صدور آنها یا از زمان استراحت مطلق ذکر شده در آنها گذشتن ،قابل بررس نخواید بود.
تبصره  :1گوای یای صادره توسط پزشکان خارج از دانشگاه پس از بررس توسط ادارۀ بهداشوت و درموان دانشوگاه ،تاییود یوا رد
خواید شد .این بررس حداکثر پرج روز کاری طو خواید کشید.
تذکر :گوای استجیج برای بجض بیماری یا ضرورتاً نم تواند دلیل برای تدم شرکت در امتحان باشد .در بسیاری از موارد فرد
با مراججن بن موقع بن پزشک و رسیدگ  ،م تواند در امتحان مربوطن شرکت نماید .در دست داشتن یر گوای پزشوک بون مفهووم
مجوز عدم شرکت در امتحان نیست و ادارۀ بهداشت و درمان با در ن ر گرفتن دالیل پزشک بن بررس آنها مو پوردازد و ن ور
خود را اتیم م نماید.
مادۀ  :3در صورت بستری شدن کمتر از  24ساتت در بیمارستان تیراً مانرد مادۀ  2تمل شود و در صورت بستری شودن بویش از
 24ساتت در بیمارستان ،الزم است بجد از ترخیص تصویر برگ پذیرش و خیصۀ پروندۀ خود را ممهور بن مهر بیمارسوتان حوداکثر
ظرف  15روز بن ادارۀ بهداشت و درمان ارائن نماید.
ـ نتیجۀ بررس را ادارۀ بهداشت در زمان تجیین شده در باال ط نامن ای بن مدیریت خدمات آموزش دانشگاه و رونوشوت آن را بون
دانشکده ارسا م نمایود .در صورت عدم تایید گواهی توسط ادارۀ بهداشت ،غیبت غیرمجاز و نمرۀ صفر منظور خواهـد
شد.
مادۀ  :4در صورتیکن دانشجو بن دلیل موجه نتواند در امتحانات پایان نیمسا شرکت نماید ،موظف است حوداکثر  15روز پوس از
آخرین امتحان دالیل و مدارک خود را بن صورت مکتوب جهت بررس موجن نمودن ریبت ،بن امور آموزش دانشکده خود جووووهت
بررس در شورای آموزش واحدیا ارائن نماید .بن مدارک کن پس از  15روز تحویل داده شود ،ترتیب اثر داده نخواید شد.
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