
 آئیه وامٍ غیبت امتحاوی داوشجًیان

 

 :داًشجَیبى بِ ّیچ ػٌَاى ًوی تَاًٌذ دس اهتحبًبت هیبى تشم ٍ آخش تشم غیبت ًوبیٌذ ، هگش بِ ػلل ریل

بِ ػلت قببل قبَل دس صهبى قببل قبَل بب اسائِ شَاّذ ٍ هذاسک قبًًَی ٍ کبفی، : بستری در بیمارستان  -1

کِ شبهل بشگِ پزیشش بیوبس دس بیوبسستبى، ًسخِ داسٍیی ٍ آصهبیشبت اًجبم شذُ ، خالصِ پشًٍذُ ٍ بشگِ 

دسصَست اًجبم ػول جشاحی اسائِ . تشخیص اص بیوبسستبى کِ ّوگی هْوَس بِ هْش بیوبسستبى هی ببشذ

 . سٍص هی ببشذ15هْلت اسائِ هذاسک هَاسد بستشی حذاکثش . ششح ػول جشاحی اًجبم شذُ الصم هی ببشذ

دس صَستی کِ داًشجَیبى بِ دلیل بیوبسی ٍ بب اهیذ داشتي گَاّی اص سبیش پضشکبى دس : بستری سرپایی  -2

ػولکشد بِ . جلسِ اهتحبى حبضش ًشًَذ، بِ ّیچ ػٌَاى ٍ ًببیذ اًتظبس تبییذ گَاّی خَد سا داشتِ ببشٌذ

هَقغ ٍ قبل اص ششٍع اهتحبى، بذیي صَست کِ پضشک هشکض بْذاشت ٍ دسهبى داًشگبُ ایشبى سا دیذُ ٍ 

بستِ بِ صالحذیذ پضشک تصوین هٌتفی گشفتِ شَد ٍ دس سبػبت غیش اداسی دس اسشع ٍقت بِ هشکض 

 .بْذاشت ٍ دسهبى هشاجؼِ ًوبیٌذ

 

 :داوشجًیان بایستی وکات زیر را تًجٍ داشتٍ باشىد

کلیِ سَابق دفؼبت استفبدُ داًشجَیبى اص گَاّی پضشکی دس سبل تحصیل ٍ دس هشکض بْذاشت  ٍ   (الف

 .دسهبى پشدیس ثبت ٍ ًگْذاسی خَاّذ شذ

داًشجَیبى هبتال بِ بیوبسی ّبی اػصبة ٍ سٍاى گَاّی هشبَطِ ٍ یک ًسخِ کبهل اص تصَیش پشًٍذُ  ( ة

 .بیوبسی سا ّوشاُ بب کلیِ ًسخ ٍ داسٍّب بِ ّوشاُ داشتِ ببشٌذ

 .هسئَلیت ػذم حضَس دس بشًبهِ آهَصشی قبل اص تبییذ کویسیَى بؼْذُ داًشجَ هی ببشذ (       پ

 



  

 شیًٌ ارائٍ گًاَی بٍ کمیسیًن پسشکی 

جَاة )داًشجَیبى گَاّی پضشکی بِ ّوشاُ ًسخِ داسٍیی ٍ سبیش هذاسک پضشکی   -1

ببیستی بِ ّوشاُ داشتِ ٍ شخصبً جْت ٍیضیت بِ هشکض بْذاشت ٍ دسهبى  (.....آصهبیشبت،سادیَلَطی ٍ 

 .هشاجؼِ ًوبییذ

 .گَاّی پضشکی حتی الوقذٍس اص هشکض بْذاشت ٍ  دسهبى داًشگبُ صبدس گشدد -2

 .اسائِ اصل گَاّی ٍ هذاسک پضشکی بِ کویسیَى پضشکی الضاهی است -3

داًشجَیبى شْشستبًی دس سٍصّبی اهتحبى هی ببیست حتوبً دس تْشاى ببشٌذ ٍ گَاّی ّبی هشبَط بِ  -4

بیوبسی ایشبى کِ لضٍم بستشی شذى دس شْشستبى سا دس ایبم اهتحبًبت ایجبة کشدُ ببشذ هَسد تبییذ 

قشاس ًوی گیشد ٍ چٌبًچِ دس دٍساى فشجِ بِ دلیل بیوبسی دس شْشستبى بستشی شذًذ، قبل اص ششٍع 

اهتحبًبت ببیذ هشکض بْذاشت ٍ دسهبى سا اص ٍضؼیت خَد ببخبش سبصًذ، بؼذ اص آى ّیچ ػزسی اص جولِ 

 .دٍسی هسبفت، ػذم اهکبًبت ٍ شذت بیوبسی پزیشفتِ ًخَاّذ شذ

پس اص تشکیل کویسیَى ًتبیج ًْبیی اص طشیق سبیت هشکض بْذاشت ٍ دسهبى ٍ یب هشاجؼِ بِ آهَصش  -5

 .داًشکذُ هشبَطِ اػالم خَاّذ شذ
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