
 بسمه تعالی

 موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

 کالس و امتحاناتدستور العمل بررسی موارد غیبت در

منجر به نمره  صفر در آن  ، در هر درس بیش از سه جلسه  غیبت غیر موجه در امتحان و همچنین –1 

 خواهد شد.و یا  در آن درس  امتحان 

و امتحان مجددی  غیبت موجه در هر امتحان )امتحان پایانی( منجر به حذف آن درس خواهد شد – 2

 گرفته نخواهد شد.

 تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت بعهده شورای آموزشی موسسه میباشد. – 3

دانشجو در جلسه امتحان درسی حاضر باشد ، امکان بررسی حذف پزشکی آن  در صورتیکه  – 4

 درس  پس از امتحان وجود ندارد.

در هیچ کدام از درخواست حذف ترم بعلت بیماری در صورتی ممکن است که دانشجو  – 5

 د.در ضمن این تقاضا قبل از شروع امتحانات باش امتحانات آن ترم شرکت نکرده باشد.

در موارد زیر غیبت دانشجو در کالس درس و امتحان  در شورای آموزشی مورد بررسی قرار  – 6

 :خواهد گرفت

 ***  بیماری شدید با ارائه مستندات الزم

 *** وضع حمل با ارائه گواهی پزشکی

 *** فوت پدر ، مادر ،خواهر ، برادر ، همسر و فرزند



 وانجام حج تمتع هنری در سطوح ملی و بین المللی ، ورزشی ، *** شرکت در مسابقات علمی

  6یا بعلت  سایر موارد بند  غیبت نموده است در آن دانشجو حداکثر دو هفته بعد از امتحانی که – 7

 جهت طرح در شورای آموزشی به مدیر گروه ارائه نماید. و فرم تکمیل شده بلیستی مدارک

را جهت ئایید به پزشک معتمد  در صورت لزوم شورای آموزشی مدارک پزشکی در یافتی – 8

 موسسه ارائه مینماید.

باسیتی تاییدیه بستری بودن  دانشجوئی که برای بار سوم از حذف پزشکی میخواهد استفاده نماید – 9

 مورد بررسی قرار گیرد.موسسه  شورای پزشکی نماید تا در در بیمارستان و سایر مدارک الزم را ارائه
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