اطالعیه شماره  1دانشگاه اصفهان برای از سرگیری آموزش حضوری در نیم سال اول سال 1400-1401
با توجه به چندين نوبت فراخوان و انجام واكسيناسيون اعضاي هيأت علمي ،كاركنان و دانشجويان دانشگاه اصفهان،
مصوبه مورخ  1400/7/18ستاد ملي مبارزه با كرونا در مورد ضرورت آغاز و تداوم آموزشهاي حضوري دانشجويان در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور ،در اجراي ابالغيه  1400/7/21وزير محترم علوم ،تحقيقات و فناوري،
مصوبه چهارمين جلسه شوراي مديريت استاني آموزش عالي استان اصفهان و هماهنگيهاي صورت گرفته بين معاونت
آموزشي و تحصيالت تكميلي و معاونت دانشجويي دانشگاه اصفهان ،موارد زير به اطالع دانشجويان دانشگاه اصفهان،
ميرسد:
 -1كالسهاي مقطع دكتري از ابتداي آبانماه به صورت حضوري تشكيل خواهد شد .كالسهاي مقاطع تحصيالت
تكميلي مشترك بين دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد همچنان بهصورت غيرحضوري تداوم خواهد يافت.
 -2رؤساي محترم دانشكدهها مسؤوليت برنامهريزي و نظارت بر تشكيل كالسهاي حضوري در دانشكده را بر عهده
داشته و انتظار ميرود هماهنگيهاي الزم را با ساير بخشهاي ستادي جهت رعايت كامل دستوالعملهاي بهداشتي
از جمله اطمينان از سالمت اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان گرامي انجام دهند.
 -3محل تشكيل كالسهاي حضوري در سامانه گلستان مشخص شده است .تدابير و تمهيدات الزم براي رعايت
دستورالعملهاي بهداشتي و پيشگيري از شيوع بيماري در كالسها ،آزمايشگاهها ،كارگاهها ،وسايل حمل و نقل،
سالنهاي غذاخوري ،خوابگاهها و ساير مكانهاي جمعي دانشگاه انديشيده شده و بخشهاي پشتيباني آماده ارائه
خدمات الزم ميباشند.
 -5هرگونه حضور دانشجويان محترم در محيط دانشگاه (حضور در كالس ،آزمايشگاه ،خوابگاه ،رستورانها و )...
مستلزم ارائه كارت الكترونيك مبني بر تزريق دو دوز واكسن كرونا است .در صورت اثبات عدم انجام واكسيناسيون و
يا مخدوش بودن مدارك وفق مقررات رفتار خواهد شد و مسؤوليت تبعات آن به عهده دانشجو است.
 -6دانشجويان محترم غيرايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه نيز جهت دريافت هر نوع خدمات ،الزم است عالوه بر
ارائه مدارك انجام واكسيناسيون كرونا ،مدارك پوشش بيمه سالمت خود را نيز ارائه نمايند.
 -7دانشجويان مقطع دكتري متقاضي و واجد شرايط اسكان دانشجويي با مراجعه به سامانه پيشخوان گلستان،
درخواست اسكان خود را در اسرع وقت ارسال نمايند .دانشجوياني كه اسكان داده ميشوند ،الزاماً بايد در پايشهاي
بهداشتي شبانه مجموعه سراها شركت نموده و هرگونه عالئم ناشي از احتمال ابتالء به كرونا را به مسؤولين سرا
اطالعرساني نمايند.

 -8رعايت دستورالعملهاي بهداشتي مندرج در ابالغيههاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در دوران كرونا
در محيط دانشگاه الزامي است و در صورت عدم توجه به دستورالعملها مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
 -۹در صورت كاهش پاندمي و ثبات وضعيت و شرايط ايمن و بهداشتي ،در هفتههاي آتي برنامهريزي جهت تشكيل
كالسهاي عملي و آزمايشگاهي ،برگزاري آزمونهاي پايان ترم بهصورت حضوري و بازگشت به روال حضوري دانشگاه
در مقاطع كارشناسي ارشد و كارشناسي نيز در دستور كار خواهد بود.

