مدارک مورد نیاز و نکات الزم برای مطرح شدن پرونده دانشجویان در کمیسیون پزشکی دانشگاه شاهد
 -1ابتدا "فرم درخواست کمیسیون پزشکی" توسط دانشجو به همراه تاریخ ،امضا و شماره تماس تکمیل شده و سپس توسط دانشکده بررسی و
پس از مهر و امضا شدن همراه مدارک به اداره آموزش تحصیالت تکمیلی  /اداره آموزش کارشناسی و دکترای حرفه ای ارسال شود.
 -2مدارک مورد نیاز:
الف -در صورت نیاز به مرخصی استعالجی در پی بستری شدن در بیمارستان ،باید اصل گواهی پزشکی ممهور به مهر و امضای پزشک معالج با
ثبت دقیق تاریخ شروع و پایان استعالجی و علت بیماری بدون قلم خوردگی به همراه اصل خالصه گزارش پرونده بیمارستانی ،شرح حال بیمار
با مهر اسناد و مدارک پزشکی بیمارستان و همچنیی اصیل بررسیی هیای پزشیکی ماننید آزمیایی ،رادییوگرافی ،سیونوگرافی و سیایر میدارک
پاراکلینیک ضمیمه و ارسال گردد.
ب -در صورت نیاز به مرخصی زایمان باید اصل یا کپی برابر با اصل گیواهی وددت ،کپیی شناسینامه میادر ،کپیی شناسینامه فرزنید و گیواهی
استعالجی پزشک معالج با درج دقیق تاریخ زایمان ضمیمه و ارسال گردد.
ج -در صورت نیاز به مرخصی استعالجی قبل از زایمان (هنگام بارداری) باید اصل آخری سونوگرافی بارداری ،اصل گواهی پزشکی ممهیور
به مهر و امضای پزشک معالج  ،مدارک بیمارستانی در صورت بستری شدن (اصل خالصه گزارش پرونده بیمارستانی ،شرح حال بیمیار بیا مهیر
اسناد و مدارک پزشکی بیمارستان) ضمیمه و ارسال گردد.
د -در صورت نیاز به ادامه مرخصی زایمان ( بیشتر از  6ماه) باید اصل گواهی پزشکی ممهور به مهر و امضیای پزشیک متصصیو کودکیان بیه
همراه اصل نمودار رشد کودک ضمیمه و ارسال گردد.
ه -در صورتی که دانشجو به دلیل بیماری در امتحانات شرکت نکند باید گواهی استعالجی خود را از پزشکان بیمارستان شهید مصطفی خمینی
تهیه و همراه با اصل نسصه دارویی ممهور به مهر پزشک و داروخانه و "فرم درخواست کمیسیون پزشکی" ارسال کند.
توجه :تاریخ مدارک ضمیمه شده ( از قبیل تاریخ رادیوگرافی ،آزمایی  )....باید با تاریخ و روزهای استعالجی همصوانی داشته باشد.
توجه :دانشجو باید در موعد مقرر (حداکثر  54روز از تاریخ پایان استعالجی)درخواست و مدارک پزشکی خود را به آموزش دانشکده تحویل
نماید و از آن تاریخ به بعد قابل بررسی نمی باشد.
توجه :نتایج بررسی پرونده های کمیسیون پزشکی به صورت مکتوب به اداره آموزش تحصیالت تکمیلی  /اداره آموزش کارشناسی و دکتیرای
حرفه ای اعالم می گردد و دبیرخانه کمیسیون پزشکی از پاسخ (حضوری ،تلفنی و کتبی)به دانشجو معذور خواهد بود.

