
 دانشجويان آئين نامه كميسيون پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي قممعاونت آموزشي 

 مقدمه:

در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت آموزشي و شفاف نمودن وضعيت دانشجوياني كه در حين تحصيل دچار بيماري يا مشكل پزشكي مي 

 شوند و جهت هماهنگي بهتر در امور اجرايي مربوط ، اين آئين نامه تدوين مي گردد.

رسيدگي به گواهي و مدارك پزشكي در صورتي امكان پذيراست كه دانشجو در جلسات كالس درس ، بطور مرتب شركت -1ماده 

 .پزشكي نيستنموده و غيبت غيرمجاز نداشته باشد. در غير اينصورت گواهي پزشكي ارائه شده قابل طرح در كميسيون 

مدت دار،بيش از چنانچه غيبت دانشجو به دليل بيماري مزمن و -2ماده 
�

��
گواهي و مدارك  مجموع جلسات كالس درس باشد، 

 قابل طرح در كميسيون پزشكي  رخصي تحصيلي طي نيمسال مربوط،دروس يا استفاده از م پزشكي وي براي حذف درس/

 مي باشد.

روحي وي  اصل گواهي و مدارك بيماري جسمي/ دانشجو، موظفند با ارائه كاربرگ مربوط و كارنامه تحصيلي دانشكده ها-3ماده 

 دانشگاه ارسال نمايند.آموزش يا تحصيالت تكميلي  اموررا حداكثر ظرف مدت يك هفته، به 

 مي باشد. ..... و ،آزمايشگاهاسكن راديولوژي، هاي داروئي،اصل نسخه منظور از مدارك پزشكي،-تبصره 

روز 10روز پس از امتحان يا  10مربوط، حداكثر تا دانشكده گواهي پزشكي و مدارك بيماري توسط دانشجو به  مهلت ارائه-4ماده 

مي باشد. بديهي است  پزشكي (مطابق تاريخ مندرج در گواهي و مدارك مستند) بعد از پايان زمان بستري يا پايان دوره استراحت

 خارج از مهلت مذكور، قابل پذيرش و بررسي نيست.مدارك ارائه شده در 

مركز بهداشت و درمان يا كميسيون پزشكي بدليل بيماري مزمن داراي سابقه  تبصره: دانشجوياني كه در مركز مشاوره دانشجويي،

 نمي شوند. 3پزشكي بوده و سابقه مراجعات مكرر به مراكز فوق را داشته باشند،مشمول ماده 

ه دانشجو در امتحان پايان نيمسال تحصيلي هر درس شركت نموده باشد، ارائه هرگونه مدارك پزشكي مربوط به صورتيكدر  ه:رتبص

 آن درس قابل طرح  در كميسيون پزشكي نيست.

طريق دانشكده ارسال از  ودر صورت ارائه مدارك جديد كميسيون پزشكي ست دانشجو براي تجديد نظر در رأي خوا: در5ماده 

موضوع توسط و عدم ارايه مدارك جديد  اعتراض به راي صادرهو در صورت  كميسيون پزشكي معاونت آموزشيدر  مربوطه

 قابل بررسي خواهد بود. دانشگاهكميسيون پزشكي 

حذف پزشكي براي نيمسال تحصيلي با احتساب در سنوات تحصيلي دانشجو امكان پذير است و مدارك پزشكي بعد از اتمام  -6ماده 

 باشد. سنوات مجاز تحصيلي قابل بررسي در كميسيون پزشكي نمي

 ضمن اعالم رأي كميسيون پزشكي به دانشجو، مدارك غير قابل نگهداري را به وي مسترد خواهد نمود. دانشكده مربوطه-7ماده 

 آموزشي ايتصويب و در جلسه شور 21/12/1397 مورخشوراي آموزشي تبصره در جلسه  3ماده و  7اين آئين نامه در يك مقدمه ،

 ويرايش شد.  08/10/1398مورخ 


