
 
 
 

  دانشجویان توجه قابل :   مهم

                                           

 فقط و فقط طبق ضوابط دستورالعمل زیر قابل اجراست : 98-97حذف پزشکی در نیمسال دوم 

 دستورالعمل اجرایی حذف پزشکی

 (حذف پزشکی وه ارسال تقاضا جهت حذف اضطراری)نح

 حذف پزشکی )مجاز( و حذف ترم

شجو در طول ترم در كالس  ضور فع  چنانچه دان سی خود ح شركت    های در شته و در امتحان میان ترم نیز  ال دا

داشته باشد ولی پس از فرصت حذف اضطراری و در زمان امتحانات پایان ترم به نحوی دچار مشکالت پزشکی  

شد می     شركت در برخی از امتحانات نبا شکی آن دروس را نماید.    شده كه قادر به  ست حذف پز تواند درخوا

سط د  سی     بدین منظور فرم مربوطه باید تو شکده دریافت و پس از تکمیل برای برر شجو از دفتر آموزش دان ان

 .در شورای آموزشی دانشکده به دفتر آموزش ارجاع داده شود

صورتی می   1- شجو تنها در  شکی یك درس را بدهد كه در امتحان پایان ترم آن    دان ضای حذف پز تواند تقا

شکی، این       ست حذف پز صورت تأیید درخوا شد. در  سوب    درس غایب با شجو غیبت موجه مح غیبت برای دان

 .گرددمی

شجو در             2- ضور فعال دان شکده، تأیید ح شی دان شورای آموز شکی در  ست حذف پز سی درخوا قبل از برر

ساتید آن دروس و همچنین      كالس سط ا شکی تو ستی برای حذف پز شکی   های دروس درخوا تأیید پرونده پز

 .دانشگاه الزامی است پزشك معتمدمتقاضی توسط 

چنانچه تعداد دروس مورد تقاضا برای حذف پزشکی در یك نیمسال تحصیلی حداكثر دو درس باشد، نظر      3-

شورای آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو مالك خواهد بود. در غیراینصورت موضوع پس از بررسی در         

  .آموزشی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد شورایشورای آموزشی دانشکده به 

شد می       چنانچه د4- صیلی نبا سال تح شركت در هیچ یك از امتحانات پایان ترم یك نیم شجو قادر به  تواند  ان

درخواست حذف ترم نماید. درخواست حذف ترم پس از تکمیل فرم مربوطه و به تأیید رساندن آن در شورای     

رت تأیید  گردد. در صوآموزشی دانشکده و سپس در كمیته بررسی مسائل خاص آموزشی دانشگاه بررسی می     

  .گرددنهایی درخواست دانشجو، آن نیمسال تحصیلی حذف ولی در سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می

  .باشدپذیر میامکان درخواست حذف پزشکی حداكثر دو بار در طول مدت تحصیل 5-

 .مصوب همراه خواهد بود هبدیهی است اخذ مجدد درس مربوطه با پرداخت هزینه، مطابق تعرف 6-
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شجویان  -7 ستری، جواب      ب دان صه پرونده ب ستی مدارك درمانی خود را )اعم از خال ای

سکبرداری    شات، ع شده، گواهی پ آزمای سخه   زهای انجام  های دارویی( را شك معالج و ن

  .ارائه نمایند دانشگاه معتمد شكزبرای بررسی و اظهار به پ

كه برای اعمال جراحی اورژانس و یا شججکسججتگی حاد و یا دیگر موارد  دانشجججویانی -8

شوند، باید پیش از برگزاری امتحان یا حداكثر در حین اورژانس در بیمارستان بستری می  

شدن را با ذكر آدرس    ستری  ش    آن، مراتب ب ستان به آموزش دان اطالع  گاهدقیق بیمار

  .غیر اورژانس شامل این بند نخواهد بودهای یدهند. بدیهی است اعمال جراحی و بستر

شده در بندهای       در -9 شرایط ذكر  هر دلیلی   به 8-7گانه فوق  دوصورتیکه هر یك از 

شورای    شوند و یا موارد خارج از این بندها، مدارك مربوط مورد قبول نبوده و در  رعایت ن

 .مطرح نخواهند گردید و غیبت دانشجو غیرموجه در نظر گرفته خواهد دانشگاهآموزشی 

شکی آن درس پس از          -10 سی حذف پز شد، امکان برر ضر با سه امتحان درس حا شجو در جل صورتیکه دان در 

 .امتحان وجود ندارد

 امتحانات تا دو هفته پیش از شروع ، تحصیلی  نیمسال  یك دروس تمام حذفدرخواست   در شرایط خاص  -11

سال  شکده مربوط  پس از   پایان نیم شی و دان ساب  با ، هتأیید گروه آموز صیلی   سنوات  در احت امکانپذیر  تح

 است.

جیچ عنوان امکان    ، آن درس در كارنامه ثبت میر صورت موجه تشخیص داده شدن غیبتد -12 جه ه شود و ب

 .اخذ امتحان مجدد وجود ندارد

سی )كه غیبت در  در  -13 سقف واحدهای        صورتیکه با حذف در ست (  شده ا شخیص داده  امتحان آن موجه ت

آن نیمسال به زیر حد نصاب برسد، نیمسال مذكور نیز جزء تعهد خدمت )آموزش رایگان( محسوب شده و در      

 .آیدصورت مشروطی نیز یك نیمسال مشروط بحساب می

ش      در  -14 ست دان شگاه، الزم ا شك خارج از دان شده     در طول مد جوصورت مراجعه به پز صادر  ستراحت  ت ا

دانشگاه مراجعجه نمایجد . )فقجط گجواهی   پزشك معتمد)تجا زمانی كه آثار بیماری در بدن وی باقی است ( به 

 .گیرددانشگاه مورد بررسی قرار می پزشكاسجتراحت صادر شده توسط 

سردرد و           -15 ستفراغ(،  سهال و ا ستروانتریت )ا سرماخوردگی، گا سرگیجه جهت حذف   مواردی از قبیل 

به  7مگر آن كه منجر به بسججتری دانشجججو گردد و مدارك مربوط مطابق با بند  شججودپزشججکی پذیرفته نمی

 شورای دانشکده ارسال گردد.



 
 
 

  نگذشته باشد. ساعت بیشتر 48تأیید پزشك معتمد در صورتی امکان دارد كه از صدور گواهی پزشك  -16

و ممهور  تأیید پزشك معتمد در صورتی امکان دارد كه داروهای تجویزی پزشك از داروخانه گرفته شده     -17

 به مهر داروخانه باشد.



 
 
 

درخواست حذف پزشکی گردش کار / مراحل  

 

دانشگاه مراجعه تا عمال امکان نزد پزشك معتمددانشجو باید در اولین فرصت با دردست داشتن گواهی . 1 

اظهار نظر درمورد بیماری وجود داشته باشدمعاینه و  . 

درروز مراجعه ضروری می باشد كارشناس مربوطهتکمیل وتحویل فرم درخواست حذف غیبت پزشکی به    .2 

   

.مطرح می شود شورای آموزشی دانشکده، درجلسه دانشگاهمعتمد رصورت تایید گواهی توسط پزشك . د3   

 كارشناس رشته مربوطه ،گواهیهاجهت حذف غیبت بهدانشکدهشورای آموزشی بعدازتاییدگواهی در. 4

  . ارسال میگردد

مربوطه در سامانه دانشگاهی سادا رشتهتوسط كارشناس حذف غیبت پزشکی  بت. ث5  

واهیهای تایید نشده در پرونده دانشجو بایگانی می گردد. گ6  

 


