
 1399 -  1400سال تحصیلی دوم اطالعیه حذف پزشکی امتحانات نیم سال 

یزد-1 ساکن شهر  است    دانشجویان  حاد  الزم  بیماری  بروز  کرونا،  در صورت  به  ابتال  امتحان از جمله  روز  و    در  درمان  جهت 

بلوار دانشگاه،   به آدرس  امتحان(،  روز  )در همان  به منظور حذف پزشکی  راه پژوهش،  دریافت گواهی استعالجی  از چهار  بعد 

به ذکر  کنند. الزم  مراجعه  یزد  دانشگاه  و مشاوره  بهداشت، درمان  مرکز  نرگس،  دانش، خیابان  ورودی  دانشگاه،  اصلی  سایت 

تاکید می شود گواهی استعالجی دانشجویان ساکن شهر  است.    پنجشنبه  الی   روزهای شنبه  14لغایت    8است ساعت مراجعه  

 .قابلیت بررسی در شورای پزشکی را دارد  به درمانگاه دانشگاهحضوری عه یزد صرفا در صورت مراج 
 

بیماری حاد  دانشجویان ساکن سایر شهرستان ها،  -2 بروز  به کرونا،   در صورت  ابتال  امتحان   از جمله  روز  و    در  جهت درمان 

بیمارستان یا  اورژانس  به  باید  از حذف پزشکی  استفاده  به منظور  نظارت دانشگاه علوم    دریافت گواهی استعالجی  های تحت 

را   همان روزپزشکی محل سکونت خود مراجعه کرده و   تلفن همراه خود  گواهی استعالجی خود   به آدرس   ،به همراه شماره 

counseling@offices.yazd.ac.ir     به یا فوق تخصص مربوط  این گواهی فقط توسط پزشک متخصص  ارائه  نمایند.  ارسال 

 .ستهمان بیماری قابل قبول ا

فقط تا سه  و درگیری ریه وجود ندارد،    و نیاز به بستری نیست  لطفا توجه فرمایید: در موادری که ابتال به کرونا خفیف بوده  -3

 . امکان تایید درخواست حذف پزشکی وجود دارد  روز اول ابتال
 

مصرف دارو قابل کنترل است نمی تواند  الزم به ذکر است ارسال گواهی برای بیماریهای سرپایی با عالئم بالینی جزیی که با    -4

 .الزاما دلیلی برای موافقت با حذف پزشکی دانشجو باشد 
 

بیمارستان های تحت نظر دانشگاه    -5 یا  از اورژانس ها  به یکی  باید  به بستری در اورژانس دارد،  نیاز  در مواردی که دانشجو 

( های  تلفن  شماره  با  روز  همان  و  نماید  مراجعه  خود  سکونت  محل  پزشکی  تماس  03538215004یا    03538211791علوم   )

مشاوره دانشگاه یزد ارسال   ، به ایمیل مرکزابر اصل تمام مدارک پزشکی خود گواهی استعالجی خود را به همراه کپی برگرفته و  

   .شود بررسی  مرکز پزشکی  شورای توسط تا نماید

 

 دریافت   تاییدیه   دانشگاه  مشاوره حذف پزشکی نموده اند ولی در کمیسیون مرکز بهداشت، درمان و  ،دانشجویانی که در روز امتحان  -6

 ارسال  دانشگاه  بهداشت و  مشاوره   مرکز   ایمیل  به  کتبا    را   خود   اعتراض  مراتب  دارند  مهلت   4/5/1400  لغایت  2/5/1400  تاریخ   از   نکرده اند،

 .بدیهی است به اعتراضاتی که پس از این تاریخ به مرکز ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد  .نمایند
 

 نکات مهم

عدم شرکت در    برای   دلیلی  تواند  نمی   لزوما ...   ریهای مزمن از جمله میگرن وگواهی استعالجی برای بعضی از بیماریها بخصوص بیما  الف:

 .نماید  شرکت  مربوطه  امتحان   در  تواند  می  رسیدگی و   پزشک  به   موقع   به امتحان باشد. در بسیاری از موارد فرد با مراجعه ی

از استعالم از بیمارستان به کمیته ( دانشجو پس ...  و  در صورت مشاهده هر گونه بیماریهای عمدی )مسمومیت های خود ساخته  ب:

 .انضباطی ارجاع داده خواهد شد

معتمد دانشگاه    پزشک   حضور  با  پزشکی  شورای   در  امتحانات پایان  در  مرکز  این   به   شده  ارائه  پزشکی  مستندات کلیه مدارک و  ج:

 ارسال  از  پس  لذا.  شد  دخواه  ارسال  آموزش  اداره به  نهایی   نتیجه و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آموزشی و  دانشجویی  امور نمایندگان و

 .ی کنیدخوددار  مرکز  به   حضوری  مراجعه از  مدارک


