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 برنامه از موقع به و دقیق اطالع -1

 پیوسته و منظم حضور و گروه آموزشی

 می دانشجویان عهده به ها کالس در

 .باشد

 اعالم برنامه برابر بایست می ها کالس -2

 برگزار دانشجویان تمامی حضور با شده

 امکان موجه دالیلی به بنا چنانچه. شود

 ندارد وجود برنامه برابر کالس برگزاری

 انجام مربوطه استاد با الزم هماهنگی باید

 .شود بینی پیش جبرانی کالس و

 برگزاری و رسمی تعطیالت به توجه با -3

 کالس ، ترم پایان یا ترم میان امتحانات

 پیش اساتید هماهنگی با العاده فوق های

 پایان در ها کالس تراکم از تا شود بینی

 .شود جلوگیری االمکان حتی ترم

 

 میاسای ز آموختن یک زمان

 ز دانش میفگن دل اندر گمان

دانشجویان محترم رشته بیوشیمی بالینی 

تبریک با سالم و عرض خوشامدگویی و 

سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت و 

سربلندی در نیمسال تحصیلی پیش رو، 

را به نکات ذیل جلب نموده  توجه جنابعالی

، امید است ضمن اطالع رسانی مناسب 

 دانشجویان محترم   وهماهنگی با کلیه

با تعامل فعال کلیه دانشجویان عزیز در 

گروه آموزشی  رعایت موضاعات ذیل،

ا در دست یابی یه اهداف بیوشیمی ر

 آموزشی تعیین شده یاری فرمایید.

 

 

 

تهیه و تدوین: مهدیه صفرزاد، کارشناس آموزشی 

 گروه

 

 

 

 

 آموزشی ضوابط

 بیوشیمی گروه

 کارشناسی ارشد

 99مهر 



متحاناتا حضور و غیاب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موجب درس هر امتحان در غیرموجه غیبت -1

 و است درس آن امتحان در صفر نمره گرفتن

 آن حذف موجب درس هر امتحان در موجه غیبت

 8 حداقل رعایت صورت این در. شود می درس

 نیمسال ولی نیست، الزامی نیمسال هر در واحد

 سنوات جزو کامل نیمسال یک عنوان به مذکور

 .شود می محسوب دانشجو

 امتحان جلسه در غیبت بودن موجه تشخیص -2

/ دانشکده تکمیلی تحصیالت شورای عهده بر

 .است دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه آموزشی، حضور  11برابر ماده  -1 

دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس 

الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر 

،عملی و  ( چهار هفدهم )درس نظری از 

و کارگاهی ،  ( دو هفدهم )آزمایشگاهی از 

، مجموع  (یک دهم )کارآموزی وکارورزی از 

این صورت کند، در غیر  ساعات آن نباید تجاوز

نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می 

 .شود

غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده  -2

در صورتی مجار خواهد بود که با  11در ماده 

ارائه مدارک مستند و ارائه گزارش استاد مربوط 

با تأیید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده موجه 

 شناخته شود.

هر درس ،  در صورتی که غیبت دانشجو در - 3

باشد ولی  11بیش از میزان تعیین شده در ماده 

غیبت او به تشخیص دانشکده و تأیید شورای 

تحصیالت تکمیلی دانشکده موجه تشخیص داده 

شود آن درس حذف می شود. در این صورت 

واحد در هر نیمسال الزامی  8رعایت حداقل 

نیست، و نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل 

ت تحصیلی دانشجومحسوب می شود.جزو سنوا

     

      


