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 97-96از نیمسال دوم جلسه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص حضور و غیاب دانشجویان  372مصوبه 

 قابل اجرا می باشد.

 مقرر گردید:

غیر غیبت حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضور دانشجو در هریک از جلسات ، 1-1

 محسوب  می شود . موجه

و  اساتید ملزم به حضور وغیاب دانشجویان و ارائه گزارش غیبت ها  به آموزش دانشکده  می باشند : 1تبصره 

 –دانشجویان را بررسی  و با توجه به تعداد غیبتهای دانشجو ) موجه  ماهیانه آموزش دانشکده موظف  می باشد گزارش غیبت ها ی

 .می باشد هعواقب عدم گزارش غیبتها بر عهده اساتید مربوطغیر موجه( طبق مقررات مربوطه اقدام نمایند . 

از مخدوش نمودن لیستهای و  دهمحترم ابالغ میگردد در امر حضور وغیاب دانشجویان دقت الزم را به عمل آورد :به اساتی 2تبصره 

حضور وغیاب به آموزش نمودن از صدور نامه بر مبنی اشتباه  تکمیل لیست مربوطه و پس از تایید . دنیز اجتناب  نماییحضور وغیاب 

از یا اشتباه در منظور نمودن حضور وغیاب دانشجو مبنی بر موجه نمودن غیبت دانشجو .در صورت صدور گواهی خودداری نمایید 

 .و منجر به صدور گواهی اخطار به استاد خواهد شدنبوده  سوی استاد قابل قبول

، کارآموزی  و  17/2عملی و آزمایشگاهی ،  17/4جلسه درسی(  17)در صورت تشکیل نظری  دانشجو در هر درسساعات غیبت -1-2

 دانشجو در آن درس صفره نمرمجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند .در غیر این صورت  10/1کارورزی  و کارگاهی 

 د .شکامل آن درس می باو دانشجو موظف به اخذ و تکرار  شودمحسوب می 

ارائه مدارک ومستندات و تشخیص استاد که با  دخواهد بو جازغیبت  تاسقف مشخص شده در بند قبلی در صورتی م-1-3

 خواهد بود . باتایید دانشکده. نحوه برخورد با غیبت دانشجو ) موجه یا غیر موجه( بر عهد استاد  و  مربوطه موجه شناخته شود

صرفا تاسقف تعیین شده در آیین نامه مجاز به بررسی مدارک ارائه شده از سوی دانشجو جهت : استاد مربوط به هر درس 1تبصره 

 . موجه نمودن غیبت  می باشد

توسط استاد مربوط در غیبت در کالس نمره آن درس پس از گزارش غیر موجه ) حتی یک جلسه ( : در صورت غیبت  2تبصره 

 و در کالس درس ممانعت به عمل خواهد  آمد .جحضور دانش. و از ادامه درج خواهد شد صفرسیستم سما 

 غیر قانونیدیگر  بر عدم حضور دانشجو در کالس به منظور تهیه پروژه درسی و یا مطالب علمی: اجازه اساتید مبنی 3تبصره 

 می باشد.  

یستهای مربوطه و لگونه اخطاری صادر نمی گردد  توجه : قابل ذکر است جهت غیبتهای )موجه و یا غیر موجه( هیچ

در طول  و دانشجو ملزم به اطالع از وضعیت حضور و غیاب خود یردگ یت در اختیار دانشجویان قرار نمیجهت رو

 .می باشد نیمسال تحصیلی


