
 1401-1402سال تحصیلی   اول اطالعیه حذف پزشکی امتحانات نیم سال

درمان و دریافت  جهتروز امتحان ر همان د، در صورت بروز بیماری حاد، دانشجویان به استحضار می رساند  -1

اورژانس یا بیمارستان های تحت نظارت حتما به حذف پزشکی باید  زبه منظور استفاده اگواهی استعالجی 

گواهی  و همان روز) در میبد بیمارستان امام جعفرصادق )ع( ( مراجعه کرده   دانشگاه های علوم پزشکی

شماره مشخصات فردی ،شماره دانشجویی، تاریخ و ساعت امتحان و  استعالجی خود را به همراه 

ارائه این  تاکید می گردد که ارسال نمایند.  /https://forms.meybod.ac.irبه آدرس  تلفن همراه خود

 گواهی فقط توسط پزشک متخصص یا فوق تخصص مربوط به همان بیماری قابل قبول است.

گواهی برای بیماری های سرپایی با عالئم بالینی جزئی که با مصرف دارو قابل کنترل ارائه الزم به ذکر است  -2

 نمی تواند الزاما دلیلی برای موافقت با حذف پزشکی دانشجو باشد. ؛است

 

باید به یکی از اورژانس ها یا بیمارستان های تحت . درمواردی که دانشجو نیاز به بستری در اورژانس دارد -3

شماره تلفن با همان روز و  علوم پزشکی محل سکونت خود مراجعه نماید.های  نظارت دانشگاه

تماس گرفته و گواهی استعالجی خود را به همراه کپی برابر اصل ، مرکز مشاوره دانشگاه (03533212060)

تا توسط شورای پزشکی د. ارسال نمای /https://forms.meybod.ac.irتمام مدارک پزشکی خود به 

 شود. بررسیدانشگاه 

 

 نکات مهم

ه میگرن و...لزوما نمی تواند دلیلی لبرای بعضی از بیماری ها به خصوص بیماری های مزمن از جم الف. گواهی استعالجی

باشد. در بسیاری از موارد فرد با مراجعه ی به موقع به پزشک و رسیدگی می تواند در  برای عدم شرکت در امتحان

 .ایدامتحان مربوطه شرکت نم

سمومیت خودساخته و...( دانشجو پس از استعالم از بیمارستان به کمیته ب. در صورت مشاهده هر گونه بیماری عمدی )م

)ضمنا مدارکی که از اورژانس ها و یا درمانگاه های خصوصی در رابطه با بیماری های انضباطی ارجاع داده خواهد شد.

 سرپایی و بستری موقت دریافت گردد. مورد تایید نمی باشد.(

رائه شده به این مرکز در پایان امتحانات در شورای پزشکی با حضور پزشک معتمد ج. کلیه مدارک و مستندات پزشکی ا

دانشگاه و نمایندگان امور دانشجویی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی به اداره آموزش ارسال خواهد 

 شد.لذا پس از ارسال مدارک پزشکی از مراجعه حضوری خود داری کنید.
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