
در سراهاي دانشجويي حضور دانشجويانو تعهد نامه شيوه نامه

و رعايت فاصله گذاري اجتماعي در سراهاي دانشجويي، مجوز19با توجه به شيوع ويروس كوويد و شرايط فعلي جامعه، به منظور كاهش ظرفيت

قبل از اسكان در سراهاي لذا.رسيده است، داده مي شود حوزه آموزشيدر دانشگاه به تاييد ايشانضورحلزومكهي به دانشجويان اسكان در سراهاي دانشجويي صرفاً

آندانشجويي و رعايت و مسئوليت انجام .برعهده گيرد ها را شخصاً، الزم است تا دانشجو موارد ذيل را پذيرفته

و آموزش-1 مرورگر از طريق(ثبت نام ) salamat.gov.ir(پزشكي دانشجويان متقاضي بايد در سامانه خود اظهاري وزارت بهداشت، درمان

chrome (نمايند تحويل پزشك دانشگاهبهوو پس از تكميل فرم مربوطه، نتيجه آن را امضا.

و جلوگيري از ايجاد ازدحام، دانشجويان بايستي در زمان اعالم شده در سامانه جامع آموزش به دانشگاه جهت رعايت پروتكل-2 هاي بهداشتي

.مراجعه نمايند

وجهت دانشجويان-3 و چهارشنبه از ساعت در روزهامي بايست، اسكان در خوابگاه انجام تست كرونا بهابتدا،12الي8ي شنبه، دوشنبه

و سپس .مراجعه نمايند دانشجويياداره امور بهبه همراه نتيجه تست كرونااورژانس ماهان

 نخواهد وجود ازآن استفاده وامكان بوده تعطيل…و هاي ورزشي، سالن، اتاق مطالعهنظير نمازخانه، اتاق تلويزيون فضاهاي عمومي سراها-4

.داشت

و وسايل بهداشت فردي نظير ماسك، دستكش،؛تامين وسايل بهداشت فردي به عهده دانشجو است-5 لذا دانشجويان ارجمند ملزم به تهيه مواد

و،بالش، مواد ضد عفوني كننده و همراه داشتن به هنگام ورود به سرا خواهند بود براي...ملحفه .استفاده شخصي

ميو بودهنفرهتكها اتاق-6 و وسايل ضمناً. گردد دانشجو ملزم به استفاده از اتاقي است كه به وسيله سرپرست تعيين مسئوليت حفظ اموال

مي تغيير اتاق يا حضور در ساير اتاق. بودعهده دانشجو خواهدهب موجود در اتاق تحويل شده و طبقات ممنوع .باشد ها

ميتجمع در راهرو-7 و اتاق ها در مدت حضور دانشجو در سراها ممنوع .باشدها

.استفاده از ماسك در تمام مكان هاي دانشگاه الزامي است-8

به-9  اسكان داده كوتاه مدتهاي زماني در بازهگرامي، دانشجويان اسكاندر هاي موجودمحدوديتو وجود باالي متقاضيان خوابگاه حجم با توجه

و پس از سپري شدن اين بازه بايستي خوابگاه را تخليه نماينديم .شوند

به، هاي بين شهريدر مسافرتبه منظور پيشگيري از ابتال به بيماري-10 . تا پايان بازه زماني حضور در دانشگاه وجود ندارد منزلامكان مراجعه

و غياب كليه دانشجويان ساكن در سراها به صورت روزانه انجام خواهد شد؛-11 ميحضور براساس مدت گردد كه دانشجويان گرامي لذا توصيه

و همراه داشته و امكانات مورد نياز خود را قبل از اسكان، تهيه .باشندزمان حضور، تمامي وسايل

.هاي بهداشتي باز خواهد بودبوفه دانشگاه با رعايت پروتكل-12

مي-13 .اطالع دهد سرپرست خوابگاهبه در صورت مشاهده هرگونه عالئم مشكوك به بيماري كرونا، سريعاًگردد دانشجو متعهد

و سرو غذا در سالن غذاخوري دانشگاه وجود ندارد-14 و يا خام. با توجه به شرايط موجود، امكان طبخ به صورت ماهانه مواد اوليه غذايي خشك

ميتوزيع مي و سرو دانشجويانشود گردد؛ لذا توصيه .غذاي انفرادي اقدام نمايند نسبت به تهيه وسايل اوليه طبخ

.و تحت هيچ شرايطي پذيرفتني نخواهد بود ممنوع اكيداً در سراها مهمان پذيرش-15

 دانشجويي شمارهبه............................................................... رشته دانشجوي ............................................................................. اينجانب

آنم دقيقرا مذكور موارد................................................................ و متعهد به اجراي مي. ها خواهم بود طالعه نموده دارد كه هيچ ضمناً اينجانب اعالم

و گونه بيماري زمينه و اذعان به مخاطرات شيوع بيماري كرونا كه ممكن است بودهبا توجه به اينكه حضور اينجانب براساس درخواست شخصي اي نداشته و با علم

چنانچه هر گونه بيماري يا مشكلو هاي ناشي از اين امر را به صورت كلي پذيرفتهمسئوليتنمايم كليه به علت سكونت در فضاي خوابگاهي تشديد گردد، اعالم مي

مي.هيچگونه ادعايي در اين زمينه از دانشگاه نخواهم داشتديگري در خصوص استفاده از محيط خوابگاه براي اينجانب به وجود آيد، شوم در هر زمان همچنين متعهد

.و به هر دليل كه از سوي دانشگاه اعالم گردد نسبت به تخليه خوابگاه اقدام نمايم

و نام خانوادگي  ................................. واثرانگشت امضاء ...................................... تاريخ ............................................................. نام


