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 2شماره  هیاطالع 

و نکوداشت مقام شامخ   ادی سال نو، ضمن  ک یو تبر  یگرام  ان یو دانشجو  زیهمکاران عز یبرا  ی سالمت ی آرزو  ضمن

موج ششم کرونا،    یبر مهار نسب  یکرونا و اعالم مسئوالن مربوطه، مبن  یستاد مل  م یتصم  رویپ  سالمت،  یشهدا

 : شودی م م یتقد   ریزآمل به شرح   ن ینو یهای فناور یتخصص  دانشگاه ی مصوبات شورا

  و   ی آموزش   یهاتیفعال   هی همه جوانب، کل  یبا بررس   د یآمل در سال جد   نینو  یهای فناور  یدانشگاه تخصص  .1

 .کند ی مجددا آغاز م یخود را به صورت پلکان یحضور  یپژوهش

تمام  ارشد(  ی)کارشناس  یلیتکم  التیتحصطع  مق   یهاس کال  هیکل .2 تاردانشکده  ی در  از    20  خیها، 

 برگزار خواهد شد. ی به صورت حضور 1401  نی فرورد

نگران .3 رفع  منظور  خانواده   ی ربومیغ  انیدانشجو  یبه  تمه  یها و  همه   دهیشیاند   یداتیآنها،  تا  است    شده 

  شدن دروس   یرو، برنامه حضور  نیبازگشت به دانشگاه داشته باشند. از ا  یرا برا   یزمان کاف  انیدانشجو

  ی جلسه شورا   نیها در اولکه دانشکده   ی و کارشناس  یمقاطع کاردان  انیدانشجو  یو تخصص   یشگاهیاآزم

  و نحوه   قیدق  میآغاز خواهد شد که تقو  ماه مبارك رمضان  انیبعد از پاخواهند داد،    شنهادیپ  دانشگاه

 متعاقبا اعالم خواهد شد.   زیآن ن ی برگزار

که    ی حضور  یهادر کالس   توانند ی م  یانیدانشجو .4 در  حداقل دو دز واکسنشرکت کنند    کرده  افتیرا 

 . باشند 

کل  یمتقاض   ی ربومی غ  انیدانشجو .5 در  طر  ه یخوابگاه  از  اطالع  ق یمقاطع  طبق  خوابگاه    معاونت   ه یسامانه 

  اه خوابگ   یتقاضا  توانند یم  ی انی. دانشجوند یثبت نما  1401  نی فرورد  1٧  خیدرخواست خود را تا تار  ییدانشجو

 کرده باشند.   افتیرا در سه دز واکسنرا ارسال کنند که 

 است. یالزام انیهمه دانشجو یورود به دانشگاه برا  یواکسن کرونا برا ی کیداشتن کارت الکترون .6

و  برگزار خواهد شد    ی به صورت حضور  یلیتکم  الت یتحص  ان یدانشجو  مسالی ن  ان یامتحانات پا  هی ضمنا کل .7

 . باشد یم د یدانشگاه در سال جد   یشورا ماتیمنوط به تصم مسالین انیمقاطع امتحانات پا ه یبق یبرا

 

شود،    جادیاتخاذ شده ا  یهام یدر تصم  ی راتییکرونا تغ  ی که بر اساس مصوبات ستاد مل  یاست در صورت  یهیبد  

 خواهد شد. یرسانع دانشگاه اطال  یو پژوهش  یوبگاه معاونت آموزش   قیطر مراتب از 

 

 ١٤٠١ نیفرورد ١٠

 دانشگاه   یو پژوهش  یآموزش  معاونت


