
 "دانشگاه یزد 98 – 99 تحصیلیدوم سال نیم سال در امتحانات پایان اطالعیه مهم حذف پزشکی "

حذف پزشکی در امتحانات نیمسال دوم را به اطالع می  مراحل انجامضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای تمامی دانشجویان محترم بدینوسیله 

 رساند:

واهی استعالجی به منظور جهت درمان و دریافت گدر صورت بروز بیماری حاد در روز امتحان  الزم است دانشجویان ساکن شهر یزد -1

خیابان  ورودی دانش، ،سایت اصلی دانشگاه ،هار راه پژوهش، بعد از چبه آدرس بلوار دانشگاه  ،(امتحان روز در همان) حذف پزشکی

         19لغایت  16و  14 لغایت 8:30الزم به ذکر است ساعت مراجعه نرگس، مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه یزد مراجعه کنند.

 می باشد.(  14 لغایت 8:30چهارشنبه  و روزهای پنجشنبه  - ) شنبه

گاه دانشگاه قابلیت بررسی زد صرفاً در صورت مراجعه به درمانی شهر تاکید می شود گواهی استعالجی دانشجویان ساکن

 در شورای پزشکی را دارد.

جهت درمان و دریافت گواهی استعالجی به منظور  در روز امتحاندر صورت بروز بیماری حاد ، ساکن سایر شهرستانهادانشجویان  -2

راجعه کرده م محل سکونت خودهای تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی  بیمارستان اورژانس یابه باید  از حذف پزشکیاستفاده 

ارائه این گواهی فقط توسط پزشک  ارسال نمایند. counseling@offices.yazd.ac.irهمان روز گواهی استعالجی خود را به آدرس و 

 متخصص یا فوق تخصص مربوط به همان بیماری قابل قبول است.

 الزاماً نمی تواند مصرف دارو قابل کنترل استکه با  بیماریهای سرپایی با عالئم بالینی جزیی برایالزم به ذکر است ارسال گواهی  -3

 دلیلی برای موافقت با حذف پزشکی دانشجو باشد.

تحت نظر دانشگاه علوم  یا بیمارستان های ها در مواردی که دانشجو نیاز به بستری در اورژانس دارد، باید به یکی از اورژانس -4

 03538211791تلفن های )( با شماره  8 - 14) شنبه لغایت چهارشنبه همان روزی محل سکونت خود مراجعه نماید و زشکپ

، به ایمیل تمام مدارک پزشکی خود اصل همراه کپی برابرگواهی استعالجی خود را به ( تماس گرفته و 03538215004یا 

 مرکز بررسی شود. ید تا توسط شورای پزشکیمرکز مشاوره دانشگاه یزد ارسال نما

 مهم کاتن

ی تواند دلیلی برای عدم شرکت نملزوما  بخصوص بیماریهای مزمن از جمله میگرن و ...  گواهی استعالجی برای بعضی از بیماریها الف: 

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

به کمیته انضباطی بیمارستان  از پس از استعالم مسمومیت های خود ساخته( دانشجو) یماریهای عمدیدر صورت مشاهده هر گونه ب ب:

 ارجاع داده خواهد شد.

با حضور پزشک و نمایندگان امور  پایان امتحانات در شورای پزشکیر دبه این مرکز  کلیه مدارک و مستندات پزشکی ارائه شده ج:

 . لذا پس از ارسال مدارک از مراجعه حضوریی به اداره آموزش ارسال خواهد شددانشجویی و آموزشی، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهای

 به مرکز خودداری کنید.

کرده ه دریافت نیدرمان و مشاوره دانشگاه تاییدکمیسیون مرکز بهداشت، پزشکی نموده اند ولی دردانشجویانی که در روز امتحان حذف  د:

نمایند. بدیهی است به  ایمیل مرکز ارسالبه  را کتباًمراتب اعتراض خود  28/4/1399لغایت  24/4/1399 توانند از تاریخاند فقط می 

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

 

 

 

 

 مرکزبهداشت، درمان و مشاوره
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