
 
 

 

 گردش کار انجام حذف پزشکی
 

و تنها  دشوار ،یپزشک حذفو قبول درخواست  رشیپذ ف،یشر یدانشگاه صنعت های آموزشی آیین نامه و باتوجه به مقررات

ممکن خواهد بود.  فیشرصنعتی دانشگاه  سپسو کیش  سیمربوطه در پرد مراجعآن توسط  دییو تا یدرصورت ارائه اسناد معتبر پزشک

استفاده  اضطرار از آن در شرایط خاص و تنهاشود  یم هیتوص. لذا است یبر و طوالن زمان یحذف پزشک رشیپذ ندیالزم به ذکر است فرآ

 .دیکن
 

 

 رااین مجموعه آمده  بعدی( را که در صفحه نیمسالدر امتحان پایان درس پزشکی بررسی درخواست حذف یوه نامه شلطفاً ) .1

 با دقت مطالعه و مالک عمل قرار دهید.

 )کارشناسی یا تحصیالت تکمیلی( را چاپ کنید.فرم حذف پزشکی مخصوص  ،با توجه به مقطع تحصیلی خود .2

 تکمیل کنید. خواناو  کاملو  دقیق بطور ،ط دانشجو تکمیل شودبخشی که الزم است توس .3

در فرم های حذف پزشکی را  ()به شکل مقتضی فرم را به استاد درس رسانده و از ایشان بخواهید تا بخش مربوط به  .4 استاد درس

  را به شما عودت دهد.  آنو  کردهمیل تک

که در شیوه نامه بررسی درخواست حذف پزشکی....( )از  8که صراحتاً در بند  ی مستندات پزشکی ابر اصل شدهاصل یا کپی بر .5

 را ضمیمه درخواست خود کنید.این مجموعه آمده  بعدیصفحه 

را مطالعه و دقیقاً مطابق آن مدارک را  شیوه نامه بررسی درخواست حذف پزشکی....() 8 از بند 2تذکرو  1تذکرتماً لطفاً و ح :1ییادآور

 خود کنید.حذف پزشکی ضمیمه فرم 

نباشد، معذور است. همچنین  اصلاداره آموزش پردیس از پذیرفتن فرم های ناقص یا فرم هایی که مستندات پزشکی آن  :2ییادآور

 .نخواهد دادسال فرم و مستندات از طریق ایمیل برای اداره آموزش قابل قبول نیست و به آن ترتیب اثری ار

 .را به کارشناس اداره آموزش تحویل دهید حذف پزشکی، آنمجموعه فرم و مستندات پس از تکمیل  .6

بیش از یک درس را حذف پزشکی کنید  الزم است و چنانچه قصد داریدمجزا توجه کنید که برای حذف پزشکی هر درس یک فرم  .7

 ارائه کنید.پردیس الزم است فرم و مستندات به اداره آموزش  ،به تعداد دروس

درصورت تکمیل بودن فرم و مستندات، کارشناس آموزش آن را از شما تحویل گرفته و پس از طی مراحل اداری الزم در پردیس و  .8

گیری نهایی به دانشگاه صنعتی شریف ارجاع  برای تصمیممجموعه فرم و مستندات پزشکی دانشجو ، کیش تایید مراجع ذیصالح پردیس

 خواهد شد.
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 نیمسالدر امتحان پایان درس پزشکی شیوه نامه بررسی درخواست حذف 
 

 

 دانشجویان الزم است در جلسات امتحانی پایان دروسی که ثبت نام دارند، شرکت نمایند. -1

 باشد. امتحان می آننمره صفر در منجر به غيبت غير موجه در امتحان  -2

 به هر حالشود.  در کارنامه ثبت می W بصورت نمره درس و شود به حذف آن درس می غيبت موجه در هر امتحان فقط منجر -3

 گرفته نخواهد شد.از دانشجو  يامتحان مجدد

  است. و سایر کميسيون هاي دانشگاهپردیس آموزشی  يشورا بودن غيبت ، بر عهده تشخيص موجه  -4

 .نداردامکان بررسی حذف پزشکی آن درس پس از امتحان وجود باشد ،  حاضر درسی در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان -5

واحد  8)کارشناسی( و واحد  12از دانشجو بعد از حذف درس یا دروس به دليل غيبت مجاز ، چنانچه واحدهاي آن نيمسال چنانچه  -6

ه مشروطی نيز یک نيمسال مشروط بدر صورت و آید  کمتر شود، باز هم آن نيمسال جزو سنوات تحصيلی به حساب می  )کارشناسی ارشد(

 حساب می آید.

 د.يمراجعه نمای پردیسدر صورت بروز بيماري الزم است  قبل از امتحان به واحد سالمت  -7

تا زمانی ) روز کاري بعد از تاریخ امتحان  دوهمان روز یا حداکثر  ، الزم است دانشجومراجعه به پزشک خارج از دانشگاه در صورت -8

نسخه شامل کليه مدارك پزشکی  اصل)همراه داشتن ( به واحد سالمت دانشگاه مراجعه نماید. در بدن وي باقی استکه آثار بیماري 

در  پرونده پزشکی کاملدرصورت بستري شدن در بيمارستان مبنی بر دریافت داروها توسط بيمار و  پزشک، مهر و تایید داروخانه

 .(استالزامی  به اداره آموزش پردیسزمان تحویل فرم 

سایر  اصلدانشجو و الزم است  شود نمی محسوب: گواهی استراحت صادر شده توسط پزشک معالج به عنوان سند پزشکی غيبت 1تذکر*

 . کندنيز ضميمه فرم حذف پزشکی را این شيوه نامه  8مدارك قيد شده در بند 

اصل مثبت + تست آنتی بادي مثبت ) PCR)تست شامل این موارد است. بیماري کرونامستندات پزشکی مربوط به ابتال به : 2تذکر*  

( الزاماً ضميمه درخواست حذف پزشکی باشد( + نسخه پزشک معالج + تایيد )مهر( داروخانه مبنی بر دریافت دارو هر دو تستمستندات 

 (.نداردامکان بررسی درخواست حذف پزشکی به دليل بيماري کرونا وجود  ،ین موارد به آموزشتمامی ا ارائهعدم با 

رسانده و سپس به همراه )بخش مشخص شده در فرم( به تایید  راست فرم حذف پزشکی می بای دانشجویان -9  استاد درس

 تحصیالت تکمیلی نمایند.آموزش و تر اسایر مستندات پزشکی تحویل دف

جهت حذف  سرماخوردگی ، گاستروانتریت ) اسهال و استفراغ( ، سردرد و سرگيجهمواردي از قبيل بيماري هاي شایع فصلی یا  -11

 شود. پزشکی پذیرفته نمی

شرکت  خود امتحانات تمامیتنها در صورتی قابل بررسی می باشد که دانشجو در  علت بیماريه ب نیمسالحذف درخواست  -11

 نکرده باشد.
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