دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی و داﻧﺸﻮری درﺧـﺼﻮص ﻏﯿﺒـﺖ
داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻼﺳﻬﺎی درس ،ﺟﻠﺴﺎت اﻣﺘﺤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻮﺳـﻂ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی اﻣﻮر آﻣﻮزﺷـﯽ در  5ﻣـﺎده ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻮد در ﺟﻠـﺴﻪ ﺷـﻤﺎره  355ﻣـﻮرخ 78/8/11
ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﮔـﻮاﻫﯽﻫـﺎ و
ﻣﺪارک ﻣﺬﮐﻮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺎده  (1زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه:
 (1-1داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮔﻮاﻫﯽﻫـﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ در آن ﻧـﻮع ﺑﯿﻤـﺎری و
ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺪارک ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (1-2در ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿـﻤﻦ اﻃـﻼع وﺿـﻌﯿﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ آﻣـﻮزش داﻧـﺸﮑﺪه ،ﭘـﺲ از
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺑﺮگ ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺑﺮگ ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﻬﻤﻮر ﺑـﻪ ﻣﻬـﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﭘﺰﺷـﮏ
ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (1-3در ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه اﻋـﻼم
ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده  (2ﺷﺮاﯾﻂ وزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ از اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه:
 (2-1ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 (2-2زﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف  3روز از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧـﺸﮑﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 (2-3ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎده  (3ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ از  3روز از زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده  (4ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪام ﻻزم درﺧﺼﻮص ﺣﺬف درس ﯾـﺎ
دروس در آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و روﻧﻮﺷﺖ اﻗﺪام ﻣﺮﺑﻮط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺮ اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑـﻪ اداره ﮐـﻞ
آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  (5درﺧﺼﻮص ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷـﮏ ﻣﻌﺘﻤـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه در ﺷـﻮرای آﻣﻮزﺷـﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه :ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻮرای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه

