
 آئیه وامٍ غیبت امتحاوی داوشجًیان

 

 :داوشجًیبن بٍ َیچ ػىًان ومی تًاوىذ دس امتحبوبت میبن تشم ي آخش تشم غیبت ومبیىذ ، مگش بٍ ػلل ریل

بٍ ػلت قببل قبًل دس صمبن قببل قبًل بب اسائٍ شًاَذ ي مذاسک قبوًوی ي کبفی، : بستری در بیمارستان  -1

کٍ شبمل بشگٍ پزیشش بیمبس دس بیمبسستبن، وسخٍ داسيیی ي آصمبیشبت اوجبم شذٌ ، خالصٍ پشيوذٌ ي بشگٍ 

دسصًست اوجبم ػمل جشاحی اسائٍ . تشخیص اص بیمبسستبن کٍ َمگی مُمًس بٍ مُش بیمبسستبن می ببشذ

 . سيص می ببشذ15مُلت اسائٍ مذاسک مًاسد بستشی حذاکثش . ششح ػمل جشاحی اوجبم شذٌ الصم می ببشذ

دس صًستی کٍ داوشجًیبن بٍ دلیل بیمبسی ي بب امیذ داشته گًاَی اص سبیش پضشکبن دس : بستری سرپایی  -2

ػملکشد بٍ . جلسٍ امتحبن حبضش وشًوذ، بٍ َیچ ػىًان ي وببیذ اوتظبس تبییذ گًاَی خًد سا داشتٍ ببشىذ

 سبػت اص ششيع 48ظشف )مًقغ ي قبل اص ششيع امتحبن، بذیه صًست کٍ پضشک مؼتمذ داوشگبٌ ایشبن سا 

الصم بٍ رکش است داوشجًیبن دس مًاقغ . يیضیت ومًدٌ ببشذ دس تبییذ گًاَی بسیبس مًثش است  (بیمبسی

 .تؼطیلی اداسی دس ايلیه سبػبت ششيع بٍ کبس بٍ مشکض بُذاشت ي دسمبن مشاجؼٍ ومبیىذ

 

 :داوشجًیان بایستی وکات زیر را تًجٍ داشتٍ باشىد

کلیٍ سًابق دفؼبت استفبدٌ داوشجًیبن اص گًاَی پضشکی دس سبل تحصیل ي دس مشکض بُذاشت  ي   (الف

 .دسمبن پشدیس ثبت ي وگُذاسی خًاَذ شذ

داوشجًیبن مبتال بٍ بیمبسی َبی اػصبة ي سيان گًاَی مشبًطٍ ي یک وسخٍ کبمل اص تصًیش پشيوذٌ  ( ة

 .بیمبسی سا َمشاٌ بب کلیٍ وسخ ي داسيَب بٍ َمشاٌ داشتٍ ببشىذ

 .مسئًلیت ػذم حضًس دس بشوبمٍ آمًصشی قبل اص تبییذ کمیسیًن بؼُذٌ داوشجً می ببشذ (       پ

 



  

 شیًٌ ارائٍ گًاَی بٍ کمیسیًن پسشکی 

جًاة )داوشجًیبن گًاَی پضشکی بٍ َمشاٌ وسخٍ داسيیی ي سبیش مذاسک پضشکی   -1

ببیستی بٍ َمشاٌ داشتٍ ي شخصبً ي دس اسشع يقت جُت يیضیت بٍ مشکض  (.....آصمبیشبت،سادیًلًطی ي 

 .بُذاشت ي دسمبن مشاجؼٍ ومبییذ

 .گًاَی پضشکی حتی المقذيس اص مشکض بُذاشت ي  دسمبن داوشگبٌ صبدس گشدد -2

 .اسائٍ اصل گًاَی ي مذاسک پضشکی بٍ کمیسیًن پضشکی الضامی است -3

داوشجًیبن شُشستبوی دس سيصَبی امتحبن می ببیست حتمبً دس تُشان ببشىذ ي گًاَی َبی مشبًط بٍ  -4

بیمبسی ایشبن کٍ لضيم بستشی شذن دس شُشستبن سا دس ایبم امتحبوبت ایجبة کشدٌ ببشذ مًسد تبییذ 

قشاس ومی گیشد ي چىبوچٍ دس ديسان فشجٍ بٍ دلیل بیمبسی دس شُشستبن بستشی شذوذ، قبل اص ششيع 

امتحبوبت ببیذ مشکض بُذاشت ي دسمبن سا اص يضؼیت خًد ببخبش سبصوذ، بؼذ اص آن َیچ ػزسی اص جملٍ 

 .ديسی مسبفت، ػذم امکبوبت ي شذت بیمبسی پزیشفتٍ وخًاَذ شذ

پس اص تشکیل کمیسیًن وتبیج وُبیی اص طشیق سبیت مشکض بُذاشت ي دسمبن ي یب مشاجؼٍ بٍ آمًصش  -5

 .داوشکذٌ مشبًطٍ اػالم خًاَذ شذ

 

مرکس بُداشت ي درمان داوشگاٌ 

 پسشك معتمد


