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و شرایط فعلی جامعه، به منظور رعایت فاصله گذاري اجتماعی در سراهاي دانشجویی، مجوز اسکان در سراهاي  19با توجه به شیوع ویروس کووید 
قبل از اسکان لذا  .رسیده است، داده می شود حوزه آموزشیدر دانشگاه به تایید  ایشانضور حلزوم  واکسن کرونا دریافت نموده و کهی به دانشجویان دانشجویی صرفاً

  .برعهده گیرد ها را شخصاً ، الزم است تا دانشجو موارد ذیل را پذیرفته و مسئولیت انجام و رعایت آندر سراهاي دانشجویی
 :از طریق مسیر زیر اقدام نمایند) گلستان(نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه جامع آموزش دانشگاهمی بایست دانشجویان متقاضی  -1

درخواست  -نوع درخواست  -درخواست جدید -درخواست بررسی مشکالت آموزشی –خوان خدمت پیش -سامانه جامع آموزش
  حضور در دانشگاه

یستی در زمان اعالم شده در سامانه جامع آموزش به دانشگاه هاي بهداشتی و جلوگیري از ایجاد ازدحام، دانشجویان باجهت رعایت پروتکل -2
  .مراجعه نمایند

 بهابتدا  ،12الی  8ي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت در روزهامی بایست ، اسکان در خوابگاه انجام تست کرونا وجهت دانشجویان  -3
قبل  یک هفتهدر صورتیکه تاریخ دریافت واکسن تا  .مراجعه نمایند دانشجوییاداره امور  به به همراه نتیجه تست کرونااورژانس ماهان و سپس 

  .از مراجعه به دانشگاه باشد، نیاز به انجام تست کرونا نبوده و ارائه اصل کارت واکسیناسیون کافی است
  .داشت نخواهد وجود ازآن استفاده وامکان بوده تعطیل …و هاي ورزشی، سالن، اتاق مطالعهنظیر نمازخانه، اتاق تلویزیون  فضاهاي عمومی سراها -4
لذا دانشجویان ارجمند ملزم به تهیه مواد و وسایل بهداشت فردي نظیر ماسک، دستکش،  ؛تامین وسایل بهداشت فردي به عهده دانشجو است -5

 .استفاده شخصی و همراه داشتن به هنگام ورود به سرا خواهند بود براي ...ملحفه و  ،بالش، مواد ضد عفونی کننده

ه ب مسئولیت حفظ اموال و وسایل موجود در اتاق تحویل شده ضمناً. گردد دانشجو ملزم به استفاده از اتاقی است که به وسیله سرپرست تعیین می -6
 .باشد ممنوع میها و طبقات  تغییر اتاق یا حضور در سایر اتاق. عهده دانشجو خواهد بود

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

 .استفاده از ماسک در تمام مکان هاي دانشگاه الزامی است -8

 اسکان داده کوتاه مدتهاي زمانی در بازهگرامی ، دانشجویان در اسکان هاي موجودمحدودیتو وجود باالي متقاضیان خوابگاه حجم  با توجه به  -9
  .شوند و پس از سپري شدن این بازه بایستی خوابگاه را تخلیه نمایندیم

. تا پایان بازه زمانی حضور در دانشگاه وجود ندارد منزلامکان مراجعه به ، هاي بین شهريدر مسافرتبه منظور پیشگیري از ابتال به بیماري  -10
براساس مدت  گردد که دانشجویان گرامی لذا توصیه میحضور و غیاب کلیه دانشجویان ساکن در سراها به صورت روزانه انجام خواهد شد؛  -11

  .زمان حضور، تمامی وسایل و امکانات مورد نیاز خود را قبل از اسکان، تهیه و همراه داشته باشند
  .از خواهد بودهاي بهداشتی ببوفه دانشگاه با رعایت پروتکل -12
  .اطالع دهد سرپرست خوابگاهبه  در صورت مشاهده هرگونه عالئم مشکوك به بیماري کرونا، سریعاًگردد دانشجو متعهد می -13
  .امکان طبخ و سرو غذا در سالن غذاخوري دانشگاه وجود نداردتا اطالع ثانوي با توجه به شرایط موجود،  -14

 .و تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نخواهد بود ممنوع اکیداً در سراها مهمان پذیرش - 15 
  
  

 دانشجویی شماره به...............................................................     رشته دانشجوي   ............................................................................. اینجانب
-دارد که هیچ گونه بیماري زمینه ضمناً اینجانب اعالم می. ها خواهم بود طالعه نموده و متعهد به اجراي آنم دقیق را مذکور موارد ................................................................

و با علم و اذعان به مخاطرات شیوع بیماري کرونا که ممکن است به علت سکونت در  بودهبا توجه به اینکه حضور اینجانب براساس درخواست شخصی اي نداشته و 
چنانچه هر گونه بیماري یا مشکل دیگري در خصوص و  هاي ناشی از این امر را به صورت کلی پذیرفتهمسئولیتنمایم کلیه  فضاي خوابگاهی تشدید گردد، اعالم می
شوم در هر زمان و به هر دلیل که از  همچنین متعهد می .هیچگونه ادعایی در این زمینه از دانشگاه نخواهم داشته وجود آید، استفاده از محیط خوابگاه براي اینجانب ب

 .سوي دانشگاه اعالم گردد نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام نمایم
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