
 بسمه تعالی

 در دانشگاه حضوري آموزش تدريجي سرگیري از دانشگاه اصفهان براي ۱ شماره اطالعیه

 ۱400-۱40۱ سال اول سالنیم

 اصفهان، دانشگاه دانشجویان و کارکنان علمی، هیأت اعضای واکسیناسیون فراخوان نوبت چندین به توجه با 

 در دانشجویان حضوری های آموزش تداوم و آغاز ضرورت مورد در کرونا با مبارزه ملی ستاد اخیر مصوبه

 عالی آموزش استانی مدیریت شورای جلسه چهارمین مصوبات کشور، عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

  معاونت و تکمیلی تحصیالت و آموزشی معاونت مابینفی گرفته صورت هایهماهنگی و اصفهان استان

 :شودمی رسانده اصفهان، دانشگاه دانشجویان اطالع به زیر موارد اصفهان، دانشگاه دانشجویی

 تکمیلي تحصیالت مقاطع هايکالس .شد خواهد تشکیل حضوري صورت به ماهآبان ابتداي از دکتري مقطع هايکالس -۱

 .يافت خواهد تداوم غیرحضوري صورتبه چنانهم ارشد کارشناسي و دکتري دانشجويان بین مشترک

 داشته عهده بر را دانشکده در حضوري هايکالس تشکیل بر نظارت و ريزيبرنامه مسؤولیت هادانشکده محترم رؤساي -2

 و علمي هیأت محترم اعضاي سالمت از اطمینان جهت ستادي هايبخش ساير با را الزم هايهماهنگي رودمي انتظار و

 .ندانجام ده گرامي دانشجويان

 رعايت براي الزم تمهیدات و تدابیر .است شده مشخص گلستان سامانه در حضوري هايکالس تشکیل محل -3

 هايسالن نقل، و حمل وسايل ها،کارگاه ها،آزمايشگاه ها،کالس در بیماري شیوع از پیشگیري و بهداشتي هايدستورالعمل

 الزم خدمات ارائه آماده پشتیباني هايبخش و شده انديشیده دانشگاه جمعي هايمکان ساير و هاخوابگاه غذاخوري،

 .باشندمي

 مستلزم...(  و هارستوران خوابگاه، آزمايشگاه، کالس، در حضور) دانشگاه محیط در محترم دانشجويان حضور هرگونه -5

 بودن مخدوش يا و واکسیناسیون انجام عدم اثبات صورت در .باشدمي کرونا واکسن دز دو تزريق الکترونیک کارت ارائه

 . است دانشجو عهده به آن تبعات ولیتؤمس و شد خواهد رفتار مقررات وفق مدارک،

 ارائه بر عالوه است الزم ،خدمات نوع هر دريافت جهت نیز دانشگاه در تحصیل به شاغل يغیرايران محترم دانشجويان -6

 . نمايند ارائه نیز را خود سالمت بیمه پوشش مدارک کرونا، واکسیناسیون انجام مدارک



 درخواست ،گلستان پیشخوان سامانه به مراجعه با دانشجويي اسکان شرايط واجد و متقاضي دکتري مقطع دانشجويان -7

 سراها مجموعه شبانه بهداشتي هايپايش در بايد الزاما   دانشجويان از دسته اين .نمايند ارسال وقت اسرع در را خود اسکان

 .نمايند رساني اطالع سرا ولینمسؤ به را کرونا به ابتالء احتمال از ناشي عالئم هرگونه و نموده شرکت

 در کرونا دوران در پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت هايابالغیه در مندرج بهداشتي هايدستورالعمل رعايت -8

 . شد خواهد برخورد مقررات مطابق هادستورالعمل به توجه عدم صورت در و است الزامي دانشگاه محیط

 آزمايشگاهي، و عملي هايکالس تشکیل جهت ريزيبرنامه آتي هايهفته در بهداشتي، و ايمن شرايط ثبات صورت در -9

 کارشناسي و ارشد کارشناسي مقاطع در دانشگاه حضوري روال به بازگشت و حضوري صورتبه ترم پايان هايآزمون برگزاري

 .بود خواهد کار دستور در نیز

 اصفهان دانشگاه دانشجویی معاونت وتکمیلی  تحصیالت و آموزشی معاونت


