آيين نامه غيبت دانشجو در امتحانات پايان نيمسال
 (١حضور در امتحانات پايان نيمسال براي همه دانشجويان الزامي است .
تبصره :١حضور دانشجويان نخبه در شرايط خاص در مسافرت آموزشي و علمي ،حضور دانشجويان عضو تيم هاي
ورزشي ملي در اردو يا مسابقات و دانشجويان مشرف شده به حج تمتع چنانچه همزمان با امتحان پايان نيمسال
باشد ،موضوع توسط شوراي آموزشي دانشگاه و يا كميته منتخب آن شورا قابل بررسي است.
تبصره :٢مسافرت در طول امتحانات پايان نيمسال بعنوان غيبت غير موجه در نظر گرفته خواهد شد.
 (٢در صورتيكه دانشجويي در امتحان غيبت نمايد به هيچ عنوان از وي امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
 (٣تشخيص موجه بودن غيبت در امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است.
 (٤در صورتيكه با حذف درسي كه غيبت در امتحان آن موجه تشخيص داده شده است ،سقف واحدهاي آن نيمسال
كمتر از حد نصاب شود ،نيمسال مذكور يك ترم كامل محسوب شده و نيز جزء تعهد خدمت )آموزش رايگان(
محاسبه مي شود و در صورت مشروطي نيز يك نيمسال مشروط بحساب مي آيد.
 (٥در صورتيكه دانشجو در جلسه امتحان حاضر باشد امكان بررسي حذف پزشكي و غير پزشكي آن درس پس از
امتحان وجود ندارد.
تبصره :١مهلت ثبت درخواست حذف ترم توسط دانشجو حداكثر دو هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال
است .در صورت موافقت مسئوﻻن آموزشي ذيربط حذف ترم تاييد و ثبت مي گردد.
تبصره  :٢حذف تك درس و يا حذف ترم پس از شروع اولين امتحان امكان پذير نمي باشد.
 (٦چنانچه دانشجويي به دليل بيماري قادر به شركت در امتحان درس نباشد مي بايست مراتب را بنحو مقتضي قبل از
امتحان آن درس به اطﻼع مدير گروه مربوطه برساند و گواهي و مدارك پزشكي را حداكثر  ٣روز پس از برگزاري
امتحان آن درس به آموزش كل ارائه نمايد.
تبصره :١مدارك پزشكي ﻻزم براي ارائه به دانشگاه شامل موارد زير مي شود.
گواهي پزشك نسخه دارويي تاييد شده داروخانه عكس راديولوژي يا جواب سونوگرافي يا جواب آزمايش در صورتيكه دانشجو در تاريخ امتحان در بيمارستان بستري باشد ،مي بايست در همان تاريخ بستري ،مراتب را بهنحو مقت ضي به اطﻼع مدير گروه برساند و پس از ترخيص تمامي مدارك بيمارستان شامل برگ بستري ،گواهي
بستري شدن و رسيد تسويه حساب مالي با بيمارستان را جهت بررسي حداكثر  ٣روز پس از ترخيص به آموزش كل
ارائه نمايد.
 (٧در صورتيكه دانشجو در جلسه امتحان دچار بيماري حاد شود ،ﻻزم است بﻼفاصله )در ساعت و روز امتحان آن
درس( به پزشك معتمد دانشگاه مراجعه نمايد .تشخيص قادر نبودن دانشجو به ادامه حضور در جلسه امتحان بر
عهده پزشك معتمد دانشگاه است.
 (٨اين آيين نامه در  ٩ماده و ٧تبصره در تاريخ  ٩٣/٩/١٨به تصويب كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه هرمزگان
رسيد و از تاريخ ابﻼغ ﻻزم اﻻ جراء است و كليه مصوبات مغاير با آن لغو مي شود.

