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اطالعیه تعطیلی حضور فیزیکی در دانشگاه از روز شنبه اول آذر ماه ١٣٩٩

به استناد بخشنامه شماره ٣٧٤٨٩٩ مورخ ٢٧ آبان ١٣٩٩ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور و ابالغیه شماره ١٨٤٥٤٨/و مورخ ٢٨ آبان ١٣٩٩ مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در 
راستای اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ١٩ در شهرهای 
کشور» و با توجه به وضعیت قرمز شهر تهران، دانشگاه از لحاظ حضور فیزیکی مطابق بند ٣-٣ بخشنامه مذکور از 
تاریخ ١ آذر ١٣٩٩ تا پایان وضعیت فوقالعاده اعالم شده توسط ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تعطیل است و کلیه 

فعالیتهای دانشگاه به صورت الکترونیکی و دورکاری خواهد بود.

الزم به توضیح است:

فعالیتهای آموزشی کما فی السابق به صورت الکترونیکی (مجازی) و به طور کامل در جریان خواهد بود.  

اقدامات ضروری پشتیبانی توسط مدیران به نحوی برنامهریزی شود که خللی در انجام فعالیتهای آموزشی،  

پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نشود.
حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی (انتظامات)، حفاظت تأسیسات و سامانههای  

الکترونیکی (کارکنان مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و مسئولین انفورماتیک دانشکدهها و واحدها) مطابق 
بند ٣-٣ بخشنامه فوق الذکر ضروری است. (توضیح: کارکنان مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات و مسئولین 
انفورماتیک دانشکدهها و واحدها با تشخیص رئیس مربوطه میتواند از دورکاری استفاده نمایند به گونهای که 

هیچگونه خللی در ارائه خدمات ایجاد نگردد.)
به منظور عدم وقفه در پروژههای حساس و در حال اجرای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، حضور ایشان در  

چارچوب مقررات بهداشتی در محل انجام تحقیقات بالمانع است. توضیح اینکه الزم است اسامی ایشان از 
طریق رؤسای دانشکدهها به اداره انتظامات دانشگاه ارسال شود (شمارههای تلفن اداره انتظامات دانشگاه ٤٩۰-

۶٤٥٤ و ٢٢٩٩-۶٤٥٤)
تشکیل جلسات برای انجام امور ضروری دانشگاه به صورت مجازی است. در صورت نیاز به تشکیل جلسه  

حضوری طبق بند ٨ بخشنامه فوقالذکر حداکثر تعداد شرکت کنندگان ١٥ نفر است.
تا اطالع بعدی پذیرش دانشجو جدید در خوابگاههای دانشگاه امکانپذیر نیست. همچنین کلیه سلفهای  

دانشجویی و مکمل تعطیل خواهد بود.
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از کلیه اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی تقاضا میشود نسبت به انجام کلیه فعالیتهای آموزشی،  

پژوهشی و اجرایی خود از طریق سامانههای الکترونیکی، کمال همکاری را با دانشجویان و سایر همکاران داشته 
باشند.

مدیران ستادی، رؤسای دانشکدهها و مسئولین اجرایی دانشکدهها و پژوهشکدهها ضروری است ترتیبی اتخاذ  

نمایند که حداقل پرسنل مورد نیاز برای انجام تکالیف فوقالذکر حضور داشته باشند.
از کلیه همکاران محترم تقاضا میشود به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری و حفظ سالمت خود و  

خانواده و تمامی شهروندان، حتی االمکان از ترددهای غیرضروری در محیطهای عمومی پرهیز کرده و در کنار 
خانواده خود در منزل بمانند.

شایان ذکر است در صورت هرگونه تغییر در وضعیت شهر (قرمز، نارنجی و زرد)، نحوه حضور کارکنان با توجه  

به بخشنامههای بعدی از طریق درگاههای خبری و وب سایت دانشگاه اطالعرسانی خواهد شد.

معاونت توسعه و مدیریت منابع


