ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻏﻴﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم
.1

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﺎت اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ دروﺳﻲ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دارﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

.2

ﻏﻴﺒﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در آن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲﺷﻮد.

.3

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻏﻴﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮراي آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آن ﺷﻮرا اﺳﺖ.

.4

در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪن ﻏﻴﺒﺖ ،آن درس ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺬف  Wدر ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ
ﻋﻨﻮان اﻣﻜﺎن اﺧﺬ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺠﺪد وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.5

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف درﺳﻲ )ﻛﻪ ﻏﻴﺒﺖ در اﻣﺘﺤﺎن آن ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺳﻘﻒ واﺣﺪﻫﺎي آن
ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ )آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن( ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در
ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوﻃﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوط ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ.

.6

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

.7

در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ،ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه )ﺗـﺎ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺪن وي ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺑﻬﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ) .ﻓﻘـﻂ ﮔـﻮاﻫﻲ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد(.

.8

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎد ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﻬﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ اداﻣـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﭘﺰﺷـﻚ ﺑﻬـﺪاري
اﺳﺖ.

.9

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮ در اﻳـﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺴـﺘﺮي ﺷـﻮد ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از ﺗـﺮﺧﻴﺺ
ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﺑﻬﺪاري داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

.10

ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ،ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ )اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ( ،ﺳﺮدرد و ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

.11

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن درﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺣـﺬف ﭘﺰﺷـﻜﻲ آن درس ﭘـﺲ از
اﻣﺘﺤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

.12

درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﺗﺮم ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻳـﺎ ﺣﺎدﺛـﻪ ،ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ در ﻫـﻴﭻ
اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

.13

اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرخ  1383/6/7ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳـﻴﺪ و از ﻧﻴﻤﺴـﺎل اول
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  1383-84ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد.

