
 « قابل توجه دانشجويان محترم  »

با توجه به اينكه بيماري دانشجويان در زمان امتحانات سبب بروز       

ضروريست گردد،ی مپايان ترم  اتجمله عدم حضور در جلسه امتحانمشكالتي از 

 نكات زير را مدنظر داشته باشند:در زمان امتحانات دانشجويان عزيز 

 

درمان  كزمر  -1      و  ساعت    بهداشت  از  تا    8دانشگاه   بعدازظهر   3صبح 

امكانات پزشكي خود با به كارگيري كليه    (روزهاي تعطيل  پنجشنبه و  بجز  )

دانشجويان بهتر است در طي .كادر پيراپزشكي فعال مي باشداعم از پزشك و

خود به اين مركز مراجعه گزارش و احيانا    اين ساعات جهت درمان بيماري 

 نمايند .

معاينه را انجام می دهد فقط  اين مرکز  طبق روال کار دانشگاه ،    -2     

بنابراين   . نمايد  می  ارسال  ذيربط  مراجع  به  را  معاينه  نتيجه   و 

دانشگاه مراجعه نمايند HSEدانشجويان بايد در موقع بيماری شخصا به مرکز  

هد ، عمال تاييد در صورتيکه در موقع مراجعه معاينه بيماری را نشان ند  و

 مجوز برای عدم شرکت در امتحان با مشکل مواجه خواهد شد . 

به هر دليل از جمله غيرفعال بودن مرکز در ساعات اگر دانشجويي     -3     

جهت امر درماني به مركز درماني يا پزشك خارج از دانشگاه مراجعه بيماری  

، گواهي استعالجي جهت اطالع رسانی  تماس اوليه با مركز    ضمننمود  الزم است  

در اولين فرصت ممكن شخصًا به مركز پزشكي  خود را به همراه تمام مدارك  

بيماری يد  توسط پزشكان مركز جهت تأي    معاينهامکان  تا  بهداشت ارائه دهد  

گواهيهاي ارائه  اصوالً   . باشد  داشته  بيماری پزشكي    وجود  بهبودی  از   بعد 

 . را با اشکال مواجه خواهد ساختبررسي 

 قسمت ساعت عينًا مانند    24در صورت بستري در بيمارستان كمتر از    -4     

ساعت در بيمارستان الزم است ضمن   24عمل شود و در صورت بستري بيش از    3

اطالع دادن به مركز بهداشت و درمان ، بعد ازترخيص تصوير برگ پذيرش و 

ممهور به مهر  و در صورت عمل جراحی برگه شرح عمل را  خالصه پرونده خود را  

اولين فرصت به مركز بهداشت و درمان ارائه   بيمارستان دربرابر با اصل  

 نمايند. 

ضرورتًا   هابيماريري مي شود كه گواهي استعالجي براي بعضي  يادآو   -5     

 ددر بسياري از موارد فر  .رامتحان باشدنمي تواند دليلي براي عدم شركت د

شركت  خود  امتحان  در  تواند  مي  رسيدگي  و  پزشك  به  موقع  به  مراجعه  با 

هر گواهي   .نمايد به همين جهت دانشجويان مطلع باشند كه در دست داشتن 

درامتحان  بمنزله    پزشكي شرکت  عدم  برای  و مجوزی  بهداشت  مركز  و  نبوده 

 مي پردازد.پزشكي به بررسي آنها   گرفتن داليل درمان با در نظر 

مي شود كه دانشجويان محترم سعي نمايند   ي دآوريادر انتها مجددًا    -6     

براي درمان بيماريهاي خود ) خصوصًا در زمان امتحانات ( به مركز بهداشت 

قرا درماني  جدي  رسيدگي  مورد  هم  تا  نمايند  مراجعه  دانشگاه  درمان  ر و 

مجوز مشكالت آموزشي ناشي از عدم تأييد    رگيرند  و هم اينكه احيانًا دچا

 .  امتحان نشوند  برای شرکت نکردن در

مهم • حضوری :    توجه  مراجعه  با  بايد  مدارک  ارائه  است  ذکر  به  الزم 

دوم    باشد ترم  امتحانات  از  طريق   1400-1401و  از  مدارک  ارسال  عمال 

ايميل   غيرحضوری   hseaut99@gmail.comادرس  امتحانات  شرايط  مختص  که 

 بول           نمی باشد. بود ، قابل ق

mailto:hseaut99@gmail.com


                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                   

 با تشكر

                                                                                                                              

 مركز بهداشت و درمان دانشگاه   


