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نظر به اينكه براساس مقررات آموزشي درمواردي دانشجو باارائههه اواهايههاي ي شههكي ماقافههي اسههاهادت از  بههياشت يهها  بانههي شهه ت در 

دانشههك ت     ودساورالعمل ها و مقررات آموزشي مي اردد و به منظور ايجاد  بياشت براي دانشجويان محارم اين آيان نامه  ياه ش ت است  

 نا  اعشم اردد(  و...  دانشك ت   ابلو اعشنات  از طريق سايت و).نماين   کامل  و به دانشجويان اطشع رسانيبراساس آن اق ام    هبان    موظفها  
 

، تغییر رشته، انصراف ، مرخصی  تحصیی   ، فی ف عدم شركت در امتحان که منجر بههه  و روان ي شكي  هرنوع اواهي ي شكي    -1

 .کماباون ي شكي دانشجويان برس    اردد باي  به  أيا  بیش از ده روز در بیمارستانوافد و غیبت 
 

 24در كمتیر از   باییدکه منجر به حذف واح  و  قلال آن به زير ح  نصاب مقررات آموزشي اههردد      )سرپای (هرنوع اواهي ي شكي  -2

 رسانده شود. مستقر در درمانگاه  پزشک معتمدتأیید  به  ساعت

 

 در فیطه اختیارات كمیسیون نم  باشد.گواه  های پزشک  كمتر از ده روز كه غیبت در امتحان نباشد بررس    -3
 

 

 رصور ي که ع م حضور دانشجو در جلبه اماحان به دلال باماري باش    باي  به طريق ذيل عمل نماي .د  -4
 

 :  چنانچه دانشجو ساكن تهران باشد  -4 -1

 

باش    اماحانات  زمان  در  باماري  که  صور ي  ساعت  دانشجو  در  از  چيارشنبه  الي  شنبه  روزهاي  در  است  الي    8موظف  به    41صبح 

  هاشمي نژاد   حضرت رسول اکرم ) ص(  درماني   راک  مي شكان معام     بهمراجعه نماي  و در ايام  عطال    درمانگاه مستقر دردانشگاه 

 نماي . مراجعه  ابعه دانشگات هاي علوم ي شكي  مراک  درمانيشريعاي امام خماني و ساير    فاروزار

 ( استعالج  جهت بیماری سرپای  بوده و منجر به بستری نگرددصرفا در مواردی كه  ) *
 

 

   :چنانچه دانشجو ساكن تهران نباشد  -4 -2

 

شهرستان تابعه و یا مراكز بهداشت   پزشک معتمد مستقر در بیمارستان هایفقط به دانشجو موظف است در زمان بامههاري 

 خود را به دانشك ت  حويل ده .کامل  ساعت يس از  رخاص  اواهي و م ارك ي شكي   72ح اکثر درم ت  و مراجعه نمودت  درمان 
 

يس از  اريخ   ساعت 72فداكثر و در موارد سريايي  فداكثر یکماه بعد از ترخیص در موارد بباري و زايمان  دانشجو موظف است  -5

اصل گواه  استعالج ، اصل  و کارشناس دانشك ت مي بايبت  نماي  اماحان م ارك  أيا  ش ت خود را به امور آموزشي دانشك ت  حويل 

نسخه داروی  كه توسط داروخانه نیز تایید گردیده، اصل فرم ب ، آزمایشات مرتبط، اصل خالصه پرونده ، شرح عمل،  

 دانشجويان واقع در    به كمیسیون پزشک  توسط دبیرخانه دانشکده یق اتوماسیون و اصل فیزیک را  سونوگراف  و... را از طر
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 معاونت دانشجويي ارسال نماي   ا مورد رسا اي قرار اارد .

اواهي اساعشجي کلاه دانشجويان دانشگات در اين کماباون بررسي مي شود . به ج  دانشجويان شاه  و ايثارار که اههواهي اسههاعشجي -6 

آنان در کماباون ويژت سااد شاه  و ايثارار بررسي مي اردد . الباه در صورت درخواست اين سااد اواهي اين اروت از دانشههجويان ناهه  در 

 خواه  ش  .  اين کماباون مطرح
 

براهه ار مههي اههردد .   در معاونههت دانشههجويي فرهنگههي    يرونهه ت(  10) در صورت ح  نصاب رسا ن  ماهاانهکماباون ي شكي دانشجويان  -7

دانشجويي اناخاب مي شههون  و اعضههاي  محارم اعضاي کماباون ي شكي غالباً از ماان ماخصصان رشاه هاي مخالف و با نظر و  أيا  معاون

 نپ شكي ماخصصان رشاه روانپ شكي هبان  .کماباون روا
 

بیه مراجعیه ارسال پرونده های دانشجویان فقط به عهده كارشناس آموزش  دانشکده بود و به هیچ عنوان نیاز  پیگیری و    -8

 .نم  باشد  فضوری و ت فن  دانشجو
 

 خود را پیگیری نماید. و مرافل پرونده دانشجو م  بایست از كارشناس آموزش  مربوطه درخواست  -9
 

 

وراهنمههايي مشههاورت  ادارتبههه وقههت قبلههي  بهها  روزهههاي اداريهبان  در کلاه    روانپ شكي  مشكشتکلاه باماراني که دچار  فروري است  -10

مشههاورت فههروري اسههت. يرونهه ت دانشههجو ماعاقبههاً در ادارت  روانپ شهه   روانشههناس و  مذکور  وسههط    افراددانشجويان مراجعه نماين  . معاينه  

 کماباون روانپ شكي طرح مي شود و نااجه به دانشك ت مربوط اعشم خواه  ش  .
 

 م ارك و مبان ات مربوط به باماري خههود را   بتمي باي  ب ني را دارن دانشجوياني که به علت باماري درخواست معافات واح   ربات    -11

  در حاطه اخااارات کماباون ي شكي نمي باش .  معافات ي شكي  بررسي يرون ت هاي  نماين . وسط اسا ا  بامارسااني دانشگات  ايا   
 

مي بايبت م ارك ومبان ات ي شكي خود را به همرات نامه  ايا ت عهه م   در اماحان درس  ربات ب ني حضور ناافاه ان دانشجوياني که    -12

 .به آموزش دانشك ت  حويل نماين   (بامارساان رسول اکرم و يا شها يحااياانار وي    وسط اسا ا   )امكان حضور در اماحان
 

آموزش دانشههك ت ارسههال و دانشههجو مههي   کماباون  جواباه نيايي به صورت مكاوب بهاعضاي   وسط  بع  از  شكال جلبه و اعشم راي  -13

   ياگاري نماي .   نااجه را مربوطه  از طريق کارشناس آموزشي  فقط  بايبت

 

 پرونده های ارسالی ناقص و ارائه گواهی پزشكان خصوصی به هیچ عنوان  مورد تأيید كمیسیون قرار نخواهد گرفت.  *

 نواقص و توضیحات الزم در قسمت يادداشت نامه در برنامه چهارگون  ثبت می گردد . ، *بعد از بررسی اولیه پرونده های ارسالی دانشكده

 مورد تايید كمیسیون نمی باشد.الس * بررسی غیبت های عدم حضور در ك

 نظر می نمايد.اعالم *گواهی استعالجی ضرورتا نمی تواند دلیلی برای عدم شركت  در امتحان باشد و كمیسیون با توجه به مستندات پزشكی 

 

        2از   2  صفحه  

 
 


