
 0411-0410سال تحصیلی  دوم  اطالعیه حذف پششکی اهتحاًات ًین سال

دزهاى ٍ دزیافت  جْت روس اهتحاىر هواى د، دز غَزت بسٍش بیوازی حاد، زساًدبِ استحضاز داًطجَیاى هحتسم هی

ّای ػلَم داًطگاُّای تحت ًظازت اٍزضاًس یا بیوازستاىبِ  الشم استحرف پصضکی  شبِ هٌظَز استفادُ اگَاّی استؼالجی 

ٍ یا ضْید غدٍقی، افطاز  ّایبیوازستاى: ، دز یصد(ع)بیوازستاى اهام جؼفسغادق  :دز هیبد)هحل سکًَت خَد  پصضکی

شواره داًشجویی،  هشخصات فزدی، گواهی استعالجی خود را به هوزاه  و هواى روسهساجؼِ کسدُ  ( زٌّوَى

ٍ با  ازسال ًوایٌد  /https://forms.meybod.ac.irبِ آدزس  شواره تلفي هوزاه خودتاریخ و ساعت اهتحاى و 

ارائه ایي گواهی فقط  گسدد کِتاکید هی .دًهسکص بْداضت ٍ هطاٍزُ داًطگاُ، تواس بگیس( 01311333040)ضوازُ تلفي 

 .قابل قبول استتوسط پششک هتخصص یا فوق تخصص هزبوط به هواى بیواری 

 ًکات ههن

ػلَم  داًطگاُ ًظازت تحت ّایبیوازستاى اش یکی دز ساػت 32 اش بیص بستسی بِ ًیاش کِ هَازدی دز بفسهایید تَجِ لطفاً( 3

 بِ هْوَز داًطجَ بستسی پسًٍدُ خالغِ تسخیع، ٍ پریسش بسگ تػَیس ازائِ با ٍ زٍش 1 گرضت اش پس حداکثس باضد، پصضکی

 .دازد ٍجَد داًطجَ پصضکی حرف دزخَاست بسزسی اهکاى بیوازستاى،هْس 

تَاًد ًوی ؛ّای سسپایی با ػالئن بالیٌی جصئی کِ با هػسف دازٍ قابل کٌتسل استگَاّی بسای بیوازیازائِ الشم بِ ذکس است ( 3

 .الصاها دلیلی بسای هَافقت با حرف پصضکی داًطجَ باضد

تَاًد دلیلی بسای لصٍها ًوی ...ِ هیگسى ٍلّای هصهي اش جوّا بِ خػَظ بیوازیاش بیوازیبسای بؼضی گَاّی استؼالجی ( 1

تَاًد دز اهتحاى ضسکت بِ هَقغ بِ پصضک ٍ زسیدگی هیدز بسیازی اش هَازد فسد با هساجؼِ . باضد ػدم ضسکت دز اهتحاى

 .ایدًو

داًطجَ پس اش استؼالم اش بیوازستاى بِ کویتِ ...( ٍهسوَهیت خَدساختِ )ز غَزت هطاّدُ ّس گًَِ بیوازی ػودی د( 2

  .اًضباطی ازجاع دادُ خَاّد ضد

وقت دریافت های سزپایی و بستزی ههای خصوصی در رابطه با بیواریها و یا درهاًگاههذارکی که اس اورصاًس( 3

 .باشذهورد تاییذ ًوی. گزدد

کص دز پایاى اهتحاًات دز ضَزای پصضکی با حضَز پصضک هؼتود کلیِ هدازک ٍ هستٌدات پصضکی ازائِ ضدُ بِ ایي هس( 4

لرا  .داًطگاُ ٍ ًوایٌدگاى اهَز داًطجَیی ٍ آهَشضی هَزد بسزسی قساز گسفتِ ٍ ًتیجِ ًْایی بِ ادازُ آهَشش ازسال خَاّد ضد

 .پس اش ازسال هدازک پصضکی اش هساجؼِ حضَزی خَد دازی کٌید

 هیبذهزکش بهذاشت و هشاوره داًشگاه 

https://forms.meybod.ac.ir/

