
 

 

 نام دارند، شرکت نمایند. دانشجویان الزم است در جلسات امتحان پایانی دروسی که ثبت .1

 شود. غیبت غیرموجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان می .2

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است. شورایتشخیص موجه بودن غیبت بر عهده  .3

شهود و بهه چهی      در کارنامهه ثبهت مهی    wغیبت، آن درس به شکل حذف  در صورت موجه تشخیص داده شدن .4

 عنوان امکان اخذ امتحان مجدد وجود ندارد.

که با حذف درسی )که غیبت در امتحان آن موجه تشخیص داده شهده اسهتس سهوا واحهدچای آن      در صورتی .5

وب شده و در صهورت  نیمسال به زیر حد نصاب برسد نیمسال مذکور جزء تعهد خدمت )آموزش رایگانس محس

 آید. مشروطی نیز یک نیمسال مشروط به حساب می

که دانشجو در جلسه امتحان درسی حاضهر باشهد، امکهان بررسهی حهذف پزشهکی آن درس په  از         در صورتی .6

 امتحان وجود ندارد.

درخواست حذف نیمسال به علت بیماری یا حادثه، تنهها در صهورتی بابهل بررسهی اسهت کهه دانشهجو در چهی           .7

 حانی شرکت نکرده باشد.امت

دانشگاه مراجعه نموده و په  از   مرکز بهداشت و درماندر صورت بیماری الزم است دانشجو ببل از امتحان به  .8

انجام معاینه توسط پزشک، فهرم حهذف پزشهکی را )دریافهت شهده از منهوی نمونهه فرمهها در سهایت مهدیریت           

دانشگاه تحویل دچد. در شهرایط خهاب بهه د یهل      انرئی  مرکز بهداشت و درمتحصیالت تکمیلی دانشگاهس به 

عدم امکان مراجعه دانشجو در روز امتحان به بههداری دانشهگاه، دانشهجو الزم اسهت در طهول مهدت اسهتراحت        

س بهه  تا زمانی که آثار بیماری در بدن وی باایی اتات   در اولین فرصتصادر شده توسط پزشک معا ج )

 نماید. دانشگاه مراجعه مرکز بهداشت و درمان

شگاه ماورد بررتای یارار    دان مرکز بهداشت و درمان فقط گواهی اتتراحت صادر شده توتطتوجه: 

 .خواهد گرفت

که دانشجو در حین جلسه امتحان دچار بیماری حاد شود به طوریکه بادر بهه ادامهه حرهور در جلسهه      ر صورتید .9

 با چمراچهی مرابهب امتحهان    متحان بالفاصلهامتحان نباشد الزم است با چماچنگی استاد درس پ  از ترک جلسه ا

 دانشگاه مراجعه نماید.مرکز بهداشت و درمان به 

در صورتی که دانشجو در ایام امتحانات در بیمارستان بستری شود الزم است پ  از ترخیص از بیمارستان بها در   .11

مرکهز  سهتان باشهد بهه    دست داشتن خالصه پرونده بیمارستان و تسویه مراکهز پهذیرش کهه ممههور بهه مههر بیمار      

 رئهی  مرکهز بهداشهت و درمهان    دانشگاه مراجعه و مدارک را چمراه فرم حهذف پزشهکی بهه    بهداشت و درمان 

 .دچددانشگاه تحویل 

ریت )دل درد، اسههال، اسهتفرا س ، سهردرد و    تنفصهلی از ببیهل سهرماخورد ی،  اسهتروآ    نکتهه  بیماریههای شهای     

جههت حهذف پزشهکی     ار حاد آنها در زمان امتحان بروز نکرده باشهد، سر یجه معمول و بیماریهای مزمنی که آث

 شوند.         پذیرفته نمی

      

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف

 بررتی درخواتت حذف پزشکی درس در امتحان پایان ترم نامه شیوه

 


