
 

 

 
 7031تاسيس 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 خدمات آموزشي دانشگاه

 امتحانات مقطع کارشناسيدستورالعمل اجرايي 
 4 از 0صفحه 

 ترمشرايط حذف  .1 ماده
 

درخواست حذف ترم بعلت بيماري يا حادثه، تنها در صورتي قابل بررسي است که دانشجو در هيچ امتحاني شرکت  .1.7

 نکرده باشد.

 

  مجوز از کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه امکان پذير است. حذف ترم صرفاً با اخذ .1.7

 :تبصره 

پس از حذف ترم، مي بايست در خصوص تعيين وضعيت نيم سال به صورت مرخصي تحصيلي با احتساب ) با اخذ مجوز از 

خاص دانشگاه و شوراي آموزشي دانشکده ( و يا مرخصي تحصيلي بدون احتساب ) با اخذ مجوز از کميسيون بررسي موارد 

 .بنا بر درخواست شخصي دانشجو ( اقدام گردد

 

 شرايط حذف پزشکي .8 ماده
 

 استفاده از حذف پزشکي براي هر دانشجو صرفاً دو بار در طول تحصيل مجاز مي باشد. .1.7

 :تبصره

گاه و ر صورت نياز به حذف پزشکي بيش از دو مورد مجاز، موضوع مي بايست از طريق کميسيون بررسي موارد خاص دانشد

 با درخواست شخصي دانشجو پيگيري گردد.
 

دانشجوياني که بدليل بيماري سرپايي شديد قادر به شرکت در جلسه امتحان نيستند، موظفند قبل از شروع امتحان  .1.7

شخصاً به آموزش دانشکده مراجعه نمايند تا در معيت نماينده آموزش براي تأييد بيماري به پزشک دانشکده مراجعه 

غيبت دانشجو  معتمد، بديهي است در صورت عدم تأييد بيماري توسط پزشک .ا به بيمارستان اعزام گردندنموده و ي

 غيرموجه تلقي خواهد شد.

 :7تبصره 

 مواردي از قبيل سرماخوردگي، گاستروانتريت ) اسهال و استفراغ (، سردرد و سرگيجه جهت حذف پزشکي پذيرفته 

 .نمي شود

 :2تبصره 

امکان بررسي حذف پزشکي آن درس پس از امتحان وجود و در جلسه امتحان درسي حاضر باشد، درصورتيکه دانشج

 .ندارد
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يکه دانشجو جهت درمان به مراکز درماني يا پزشک خارج دانشگاه مراجعه نمايد، الزم است بعد از تماس اوليه با درصورت .1.8

تا زماني که آثار بيماري در بدن وي  و ، گواهي استعالجي خود را به همراه تمام مدارک پزشکيدفتر آموزش دانشکده

هار نظر به ظمطلق ذکر شده در گواهي، جهت بررسي و ا از پايان استراحتساعت  81باقي است و حداکثر ظرف مدت 

 پزشک دانشکده ارائه نمايد.

 

درصورتيکه دانشجو در طي جلسه امتحان دچار بيماري حاد شود، الزم است بالفاصله با همراهي نماينده آموزش به  .1.8

 دانشکده مي باشد.پزشک دانشکده مراجعه نمايد. تشخيص قادر نبودن به ادامه شرکت در جلسه بر عهده پزشک 

 

در صورتيکه دانشجو براي اعمال جراحي اورژانس، شکستگي حاد و يا ساير موارد اورژانسي در بيمارستان بستري باشد،  .1.8

بايد پيش از برگزاري امتحان يا حداکثر در حين آن، مراتب بستري شدن با ذکر آدرس دقيق بيمارستان به آموزش 

 دانشکده اطالع داده شود.

 :تبصره

نشجويان بايستي کليه مدارک درماني خود ) اعم از خالصه پرونده بستري، جواب آزمايشات و عکسبرداري هاي انجام دا

ساعت پس از ترخيص از بيمارستان و يا تاريخ  81شده، گواهي پزشک معالج و نسخه هاي دارويي ( را حداکثر ظرف مدت 

 .ارائه نمايند هار نظر به پزشک دانشکدهظصدور گواهي، براي بررسي و ا
 

جهت بررسي و اعمال حذف پزشکي صرفاً مدارک تأييد شده و گواهي هاي صادر شده توسط پزشکان معتمد دانشگاه  .1.8

 قابل قبول مي باشد. 

 

  .9 ماده
  

هر گونه تفسير مفاد اين دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه 

 است.
 

  .73 ماده
 

به  12/71/7827مورخ  27/818-78آتبصره در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه به شماره  1ماده و  71ن دستورالعمل در اي

 از تاريخ ابالغ الزم االجرا است. وتصويب رسيد 
 

 

 

 

 

 
 


