
 مـعـاونـت دانـشجـويـي، فـرهنـگـي                                                                                                       

 

 

  1401ویرایش  دستورالعمل كميسيونهاي پزشكي وروانپزشكي

 
 

 

نظر به اينكه براساس مقررات آموزشي درمواردي دانشجو باارائه گواهيهااي زششاكي ماقا اي اساا اد  از التاهيشت زاي  بيناي شا   در 

دانشاك     ودساورالعمل ها و مقررات آموزشي مي گردد و به منظور ايجاد التهيشت براي دانشجويان محارم اين آيين نامه الهيه ش   است 

 نيش اعشم گردد( و... دانشك   الابلو اعشنات از طريق سايت و).نماين  کامل و به دانشجويان اطشع رسانيبراساس آن اق ام  هتان   موظفها 
 

، تغییر رشته، انصراف ، مرخصی  تحصیی   ، فی ف عدم شركت در امتحان که منجر به و روان زششكي هرنوع گواهي زششكي  -1

 .کميتيون زششكي دانشجويان برس   گردد باي  به الأيي  بیمارستانبیش از ده روز در وافد و غیبت 
 

 24در كمتیر از  باییدکه منجر به حذف واح  و القليل آن به زير ح  نصاب مقررات آموزشي گردد ،  )سرپای (هرنوع گواهي زششكي -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
 

 

 رصورالي که ع م حضور دانشجو در جلته اماحان به دليل بيماري باش  ، باي  به طريق ذيل عمل نماي .د -4
 

 : چنانچه دانشجو ساكن تهران باشد  -4 -1

 

به  41صبح الي  8موظف است در روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت دانشجو در صورالي که بيماري در زمان اماحانات باش  

، هاشمي نژاد، حضرت رسول اکرم ) ص( درماني راکشمزششكان معام   بهمراجعه نماي  و در ايام العطيل  درمانگاه مستقر دردانشگاه

 نماي .مراجعه الابعه دانشگا  هاي علوم زششكي  مراکش درمانيير شريعاي،امام خميني و سا، فيروزگر

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

 

   :چنانچه دانشجو ساكن تهران نباشد  -4 -2

 

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

 خود را به دانشك   الحويل ده .کامل ساعت زس از الرخيص، گواهي و م ارك زششكي  72ح اکثر درم ت و مراجعه نمود   درمان 
 

زس از الاريخ  ساعت 72فداكثر و در موارد سرزايي  فداكثر یکماه بعد از ترخیصدر موارد بتاري و زايمان  دانشجو موظف است  -5

اصل گواه  استعالج ، اصل و کارشناس دانشك   مي بايتت  نماي  اماحان م ارك الأيي  ش   خود را به امور آموزشي دانشك   الحويل 

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  الا مورد رسي گي قرار گيرد .

گواهي اساعشجي کليه دانشجويان دانشگا  در اين کميتيون بررسي مي شود . به جش دانشجويان شاه  و ايثارگر که گواهي اسااعشجي -6 

آنان در کميتيون ويژ  سااد شاه  و ايثارگر بررسي مي گردد . الباه در صورت درخواست اين سااد گواهي اين گرو  از دانشاجويان نياش در 

 خواه  ش  .  اين کميتيون مطرح
 

برگاشار ماي گاردد .  در معاونات دانشاجويي فرهنگاي  زرون  ( 10) در صورت ح  نصاب رسي ن ماهيانهکميتيون زششكي دانشجويان -7

دانشجويي اناخاب مي شون  و اعضااي  محارم اعضاي کميتيون زششكي غالباً از ميان ماخصصان رشاه هاي مخالف و با نظر و الأيي  معاون

 نپششكي ماخصصان رشاه روانپششكي هتان  .کميتيون 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
 

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

 

وراهنماايي مشااور   ادار باه وقات قبلاي  باا روزهاي اداريهتان  در کليه  روانپششكي مشكشتکليه بيماراني که دچار  روري است -10

مشااور   اروري اسات. زرونا   دانشاجو ماعاقبااً در ادار  روانپششا  روانشاناس و مذکور الوسط  افراددانشجويان مراجعه نماين  . معاينه 

 کميتيون روانپششكي طرح مي شود و نايجه به دانشك   مربوط اعشم خواه  ش  .
 

 م ارك و متان ات مربوط به بيماري خود را  تتمي باي دانشجوياني که به علت بيماري درخواست معافيت واح  الربيت ب ني را دارن  -11

  در حيطه اخايارات کميتيون زششكي نمي باش . معافيت زششكي بررسي زرون   هاي نماين .الوسط اساالي  بيمارسااني دانشگا  الايي  
 

متان ات زششكي خود را به همرا  نامه الايي   ع م  مي بايتت م ارك و در اماحان درس الربيت ب ني حضور نيافاه ان دانشجوياني که  -12

 .به آموزش دانشك   الحويل نماين  (بيمارساان رسول اکرم و يا ش ا يحياييانارالوز  الوسط اساالي  )امكان حضور در اماحان
 

کميتيون، جوابيه نهايي به صورت مكاوب به آموزش دانشاك   ارساال و دانشاجو ماي اعضاي الوسط بع  از الشكيل جلته و اعشم راي -13

  زيگيري نماي .   نايجه را مربوطه از طريق کارشناس آموزشي فقط بايتت

 

 پرونده های ارسالي ناقص و ارائه گواهي پزشكان خصوصي به هیچ عنوان  مورد تأيید كمیسیون قرار نخواهد گرفت.  *

 نواقص و توضیحات الزم در قسمت يادداشت نامه در برنامه چهارگون  ثبت مي گردد . ، *بعد از بررسي اولیه پرونده های ارسالي دانشكده

 مورد تايید كمیسیون نمي باشد.الس * بررسي غیبت های عدم حضور در ك

 نظر مي نمايد.اعالم *گواهي استعالجي ضرورتا نمي تواند دلیلي برای عدم شركت  در امتحان باشد و كمیسیون با توجه به مستندات پزشكي 

 

       2از   2  صفحه  

 
 


