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  بسمه تعالی

  

  نحوه برخورد با غیبت دانشجو در آموزش بالینی

آئین نامه آموزشی وزارت بهداشت و درمان، حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط  ١۵مطابق ماده 
ساعات غیبت دانشجو در کارآموزی و کارآموزی در عرصه از یک دهم . به هر درس الزامی است

مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب 
  .می شود

، در صورتی مجاز خواهد بود ١۵غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده  :١تبصره 
تحت  غیبت دانشجو .که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته می شود

موجه است و در سایر موارد، تشخیص موجه با غیر موجه بودن بر عهده استاد و تایید شرایط ذیل 
  .در هر صورت دانشجو باید غیبت خود را به مسئول مربوطه اطالع دهد. وطه استگروه مرب

 در صورت اطالع( مرکز درمانی/ بیماری با ارائه گواهی پزشک( 
  فوت اقوام درجه یک 

  

  .غیر موجه موظف به جبران  جلسات غیبت می باشد/ دانشجو در صورت غیبت موجه  :٢تبصره 

  

مجموع ساعات تاخیر ورود و تعجیل خروج مشمول غیبت با عذر غیر موجه می باشد  :٣تبصره 
  .مگر به تشخیص سرپرست

  

نمره از نمره پایانی کلینیک می   ١غیبت موجه در هفته اول و آخر هر دوره، سبب کسر  :۴تبصره 
  .شود

لینیک کسر می نمره از نمره پایانی ک ٣به ازای هر جلسه غیبت گروهی دانشجویان،  :۵تبصره 
  .گردد

 

  .نمره از نمره پایانی کلینیک می شود ۵/٠یک جلسه غیبت با عذر موجه، سبب کسر  :۶تبصره 

  

در . نمره از نمره پایانی کلینیک می شود ٢یک جلسه غیبت غیر موجه سبب کسر  :٧تبصره 
  .صورت بیش از یک جلسه غیبت غیر موجه، نمره صفر در کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد
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در صورت غیبت با عذر موجه بیش از یک جلسه، دانشجو به کمیته آموزشی گروه  :٨تبصره 
  .معرفی شده و تصمیم گیری به عهده این کمیته می باشد

  

تا یکماه بعد از پایان کارورزی  را غیبتجلسات  با هماهنگی گروه، دانشجو موظف است :٩تبصره 
  . اینصورت نمره نهایی صفر منظور خواهد شددر غیر . به همان اندازه جبران نماید

  

روزهای /دانشجو موظف است موافقت استاد مربوطه و استادی که باید زیر نظر او روز :١٠تبصره 
تکلیف بالینی را انجام % ۵٠بعالوه در روزهای مربوطه، حداقل . غیبت را جبران کند، جلب نماید

  .دهد


