
 به نام خدا

 معاونت فرهنگی دانشجویی    2شماره  اطالعیه

 1399اسکان تابستان  و به دانشگاه  ورود در خصوص

 

حضور    در مورد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا  با توجه به  گرامی،  دانشجویان  بهروزی برای  و  ضمن آرزوی سالمتی  

ها با رعایت  و اطالعیه سازمان امور دانشجویان مبنی بر بازگشایی حداقلی خوابگاه ها دانشجویان در دانشگاه

جهت انجام    با توجه به درخواست دانشجویان و نیاز به حضور ایشان در دانشگاه و اسکان در خوابگاه گذاری و  فاصله

 رساند:یزان می موارد زیر را به اطالع عزامور آموزشی و پژوهشی،  

   

 حضور در دانشگاه  -الف

  استفاده از ورود کلیه دانشجویان در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی با ارائه کارت دانشجویی و  -1

  مجاز است.  31/3/1399ستورالعمل های بهداشتی از تاریخ  ماسک و رعایت کلیه د

باشد. در این  ها، تایید استاد راهنما و دانشکده ضروری می در صورت نیاز به حضور دانشجو در آزمایشگاه -2

های بهداشتی و فعالیت دانشجویان بعهده اساتید راهنما و دانشکده  صورت، نظارت بر رعایت پروتکل 

 .استمربوطه 

 

 در خوابگاه  اسکان  -ب

ای  سامانه درخواست خود را از طریق    بایستمی   1399در دوره تابستان    دانشجویان متقاضی جهت اقامت در خوابگاه

 :پذیردمی  صورتیر با شرایط زدانشجویان متقاضی  اسکان نمایند. ارسالگردد می اعالم  که متعاقبا

 

 دانشجویان کارشناسی  -1-ب

دانشجویان کارشناسی که طبق تایید معاونت آموزشی دانشگاه در شرف فارغ التحصیلی می باشند و تا تاریخ  

رت تایید استاد راهنما و دانشکده می توانند نسبت به درخواست  فارغ التحصیل خواهند شد، در صو 31/6/99

  اسکان اقدام نمایند.

 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -2-ب

 پذیرد:صورت می  ، تایید استاد راهنما و دانشکده با ، شرح زیر اسکان دانشجویان تحصیالت تکمیلی به  



که برای تکمیل پایان نامه و دفاع حضور آنها در دانشگاه   دانشجویان کارشناسی ارشد سال دوم به بعد  -1

 باشد.ضروری می 

ن جامع خود را گذرانده باشند و تا پایان مهرماه از پیشنهاد رساله  در صورتیکه آزمو  دکتری دانشجویان  -2

 خود دفاع خواهند نمود.  

ام تحصیلی و به بعد قرار دارند و برای ادامه فعالیت پژوهشی خود و    8دانشجویان دکتری که در نیمسال  -3

 های تحقیقاتی دارند.دفاع از رساله نیاز به حضور در آزمایشگاه 

 باشند.فعال می به عنوان محقق های صنعتی طرف قرارداد دانشگاه دانشجویانی که در طرح  -4

 

به تشخیص   دانشگاه   باشند ولی حضور آنها درسایر دانشجویانی که مشمول شرایط بندهای فوق نمی -3-ب

 شوند. ، حداکثر تا ده روز اسکان داده می ضروری است استاد راهنما و دانشکده

 

 سکان شرایط ا -ج

 یک یا هااتاقظرفیت اسکان  کرونامقابله با مطابق با بخشنامه ستاد ملی گذاری، به منظور رعایت فاصله  .1

 خواهد بود. دو نفر 

 .  یردگانجام می  بندی توسط دانشگاهوجود تقاضا بیش از ظرفیت موجود، اولویت  در صورت  .2

و   باشد شهریور می  15 حداکثر  دانشجویان از ابتدای تیرماه تا موقت نامه صرفا مربوط به اسکاناین آیین .3

نحوه اسکان دانشجویان در زمان برگزاری   دانشجویان موظف به تخلیه اتاق ها در این تاریخ می باشند.

 . گرددمیهای عملی بعدا اعالم کالس 

جابجایی و استفاده از  گیرد ولی امکان های خودشان انجام می اقامت دانشجویان تا حد امکان در اتاق  .4

 های دیگر وجود دارد. رفیت اتاق ظ

باز خواهند بود   مکملهای سرویس تغذیه در طول تابستان در سلف دانشگاه برقرار نخواهد بود ولی سلف  .5

طی روزهای کاری هفته )شنبه تا   ان ساکندانشجوی به های مکملطبق رویه سلف و یارانه تغذیه 

 تعلق خواهد گرفت. چهارشنبه(

 

 اصول بهداشتی  -د

 . ضدعفونی می گرددمستمر ها بطور های عمومی خوابگاهمکان .1



از سامانه   جهت جلوگیری از احتمال انتقال ویروس کرونا، دانشجویان در بدو ورود باید گواهی سالمت .2

و در طول اقامت در صورت بروز بیماری    کرده باشند   اخذ (    salamat.gov.ir) کرونا    خودارزیابی بیماری 

 اجرا نمایند. را  تعریف شده    هایو پروتکل   داده و موارد مشکوک در اولین فرصت به مسئول خوابگاه اطالع  

بخصوص رعایت فاصله اجتماعی در کلیه شرایط، عدم   دانشجویان موظف به رعایت بهداشت شخصی و .3

اصول  ، رعایت فاصله زمانی و و فضاهای بسته عمومی هاها، استفاده از ماسک در آسانسور تاقازدحام در ا 

 باشند.های بهداشتی و استحمام می در استفاده از سرویس بهداشتی

مرکز بهداشت دانشگاه مورد    های منتشر شده از طرف نیز اطالعیه   تی و ش های بهداالزم است کلیه پروتکل  .4

 د. رعایت کامل قرار گیر

چنانچه فردی مشکوک به بیماری کرونا باشد، حتما باید به مراکز درمانی مراجعه و گواهی سالمت دریافت   .5

 نماید.

  دانشگاه و آزمایشگاه های بهداشتی توسط دانشجو، از حضور ایشان در  در صورت عدم رعایت مفاد پروتکل  .6

 باشد.  جلوگیری شده و در صورت اسکان مکلف به تخلیه فوری خوابگاه می 

 

 هاآوری وسایل اتاق جمع  -ه 

جهت ایجاد ظرفیت برای اسکان سایر عزیزان،    ت الزم است دانشجویانی که در خوابگاه اقامت نخواهند داش  .1

 ها اقدام نمایند.آوری وسایل اشان در اتاق در اسرع وقت نسبت به جمع 

  ایجاد ظرفیت  جهت (95)به استثنای کارشناسی ورودی  کارشناسی ساکن در خوابگاه  شجویان مقطعدان .2

آوری وسایل  جمعتیرماه نسبت به    هفته اول تا    الزم استجویان تحصیالت تکمیلی  برای اسکان موقت دانش

 .نمایند اقدام  هااتاق

هایی که نیاز به اسکان دانشجوی غیر ساکن در آن اتاق وجود داشته باشد، با هماهنگی مسئول  اتاق در  .3

  آوری و به انبار تحویل خواهد شد.کلیه وسایل اعضای اتاق جمع اتاق،  سکنهاطالع و خوابگاه 

 

نکات ضروری  سایر  -و  

  مبارزه با  ستاد ملی یص و به تشخ چنانچه شرایط خاصی پیرامون بیماری کرونا در کشور حاکم گردید  .1

ها ضروری تلقی شد، دانشجویان موظف هستند حداکثر ظرف  ها تخلیه خوابگاه اداره امور خوابگاه  کرونا و یا

 نسبت به تخلیه کامل خوابگاه اقدام نمایند. پس از انتشار اطالعیه  ساعت 48مدت 

 گیرد.اند، اسکان تعلق نمی ه اقدام به حذف ترم کرد 98-99 دومبه دانشجویانی که در ترم   .2



معاونت آموزش و تحصیالت  استاد راهنما، دانشکده و  در دانشگاه از طرف  کلیه دانشجویان فعال  حضور .3

در امور آموزشی و  موقت اسکان بازه  دانشجو در چنانچه محرز گردد و  گیرد می تحت نظارت قرار   تکمیلی

 اسکان وی لغو خواهد شد.  باشد،پژوهشی فعال نمی 

 هزینه اسکان، مطابق با مدت حضور در خوابگاه و بر مبنای ترم تابستان لحاظ خواهد شد. .4

انجام   -گرددکه متعاقبا اعالم می –های دانشگاه ها بصورت الکترونیک و از طریق سامانه کلیه درخواست  .5

 د.وش نمی خواهد شد و درخواست کتبی پذیرفته 

 

 ************************ 
التوفیق و علیه التکالن و من اهلل   

 معاونت فرهنگی و دانشجویی 

28/3/1399  

 


