
 شیوه نامه حضور دانشجویان دانشگاه خوارزمی در ایام کرونا

 

، 91به منظور حفظ سطح کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی در دوران شیوع  بیماری  ویروس کووید

دستورالعمل حاضر برای دانشجویان تدوین گردیده است تا با رعایت تمامی اصول بهداشتی و حفظ سالمت، 

 پژوهشی و فنآوری خود را در ادامه دهند.برنامه های آموزشی، 

 دانشجویان دکترای متقاضی شرکت در آزمون جامع: 

متقاضی شرکت در آزمون جامع الزم است درخواست خود را از طریق ایمیل به معاون آموزشی دانشکده 

رت احراز اعالم نمایند. پس بررسی شرایط آموزشی دانشجو توسط دانشکده در صو 91/4/11حداکثر تا تاریخ 

برگزار خواهد شد. دانشجویانی که متقاضی خوابگاه برای  9/5/11تا  01/4/11شرایط، آزمون جامع در تاریخ 

شرکت در آزمون جامع هستند بایستی درخواست خود را به معاون دانشجویی ارایه نمایند. حداکثر سه شب 

 در ضمن دانشجویان برای .ق می گیردخوابگاه که محل آن بر مبنای تصمیم دانشگاه است به دانشجوی تعل

شرکت در آزمون/ استفاده از خوابگاه نیاز به تایید و اخذ گواهی سالمت از طرف مرکز بهداشت دانشگاه می 

ل را تکمی (در دفتر دانشکده موجود است فرم ) باشند. عالوه بر آن دانشجو باید کاربرگ خوداظهاری سالمت

رکز بهداشت دانشگاه تحویل نماید فرم موجود در آدرس و در هنگام اخذ گواهی سالمت به م

 https://salamat.gov.ir .نیز قابل قبول است 

 دانشجویان دارای پروژه ارشد و رساله دکتری:

با رعایت پروتکل های بهداشتی تحت نظارت  )دارای پروپوزال مصوب( دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

استاد راهنما و دانشکده می توانند در دانشگاه حضور یابند.  برای ورود به دانشگاه به منظور انجام پروژه، 

دانشجو درخواست خود را بصورت کتبی به همراه تایید استاد راهنما به دانشکده تحویل می دهد.  دانشجویان 

یشگاه نیاز به تایید و اخذ گواهی سالمت از طرف مرکز بهداشت دانشگاه می باشند. برای استقرار در آزما

همچنین رونوشت این گواهی بایستی به حراست و مسوولین دانشکده ارائه گردد. هر دانشجو بایستی کاربرگ 

ابتدای در هنگام اخذ گواهی سالمت در ( را فرم در دفتر دانشکده موجود است) خوداظهاری سالمت دانشجو 

 ،را تکمیل و ضمن تایید https://salamat.gov.irیا آدرس  بصورت هفتگیورود به دانشگاه و همینطور 

آن را به مرکز بهداشت دانشگاه تحویل نماید.  استفاده مستمر دانشجو از ماسک و دستکش و همینطور رعایت 

 ل های استقرار ضروری است. دقیق نکات بهداشتی در مح
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