
 به نام خدا

1400-1399سال تحصیلی نیمسال اول شیوه نامه حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده شیمی در   
 

 مقدمه:

پایان نامه / رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی، به دلیل  آزمایشگاهی پژوهشبا توجه با وقفه شش ماهه در بخش 

وز الزم از طرف وزارت عتف و تایید و تاکید دانشگاه ضرورت تداوم آموزش و پژوهش دانشگاه و با استناد به صدور مج

های بهداشتی الزم، حضور  کلروتپحضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی به صورت برنامه ریزی شده با حفظ  مبنی بر

با رعایت نکات ذکر شده در  1400-1399دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشکده و در نیمسال اول سال تحصیلی 

به منظور حفظ سطح کیفی و کمی فعالیتهای پژوهشی در دوران شیوع بیماری ویروس لذا ل الزامی است. این دستورالعم

، دستور العمل حاضر برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده شیمی تدوین گردیده است تا با رعایت 19کووید 

 خود را ادامه دهند.تمامی اصول بهداشتی و حفظ سالمت، برنامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری 

 

 دانشجویان مشمول این شیوه نامه:
 استفاده از دانشجویان دارای پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری که برای پیشرفت و ادامه کار نیاز به -

 و تجهیزات آزمایشگاهی ویا کارگاهی دارند. امکانات

 

های  ربی یا نظری( با رعایت پروتکل)تجدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مذکور، صرف نظر از ماهیت رساله 

دانشکده حضور شهریور ماه، در  15ریخ و دانشکده می توانند از تا ، گروه آموزشیبهداشتی زیر تحت نظارت استاد راهنما

 یابند.

 

  ارایه گواهی سالمت: -
گاه در تهران مرکز بهداشت دانش با تاییدگواهی سالمت  ارائه رار در آزمایشگاه نیاز بهدانشجویان برای استق

باشند. الزمه حضور در  )واقع در طبقه همکف ساختمان سمیه( و در کرج )واقع در ساختمان مرکزی( می

 . در دانشکده استدانشگاه و استفاده از آزمایشگاه، ارایه گواهی صادر شده از مرکز به مسوولین مربوطه 

 : تکمیل فرم مسئولیت پذیری سالمت -

وداظهاری سالمت دانشجو در هنگام اخذ گواهی سالمت در ابتدای ورود به هر دانشجو بایستی کاربرگ خ

دانشگاه و همینطور بصورت هفتگی را تکمیل و ضمن تایید آن توسط مرکز بهداشت، آن را به دانشکده تحویل 

 نماید.

عالئم آنفوالنزا و یا هریک از عالئم دیگر مشکوک به بیماری کوید یکی از در هر زمان دانشجو احساس کند که 

 را دارد بایستی تا بهبودی کامل از حضور در آزمایشگاه پرهیز نماید. 19

 : و اجرا نظارت -

استاد دانشجو بر عهده مورد استفاده  یها آزمایشگاهحسن اجرای پروتکل های بهداشتی در نظارت بر  -

 های تحقیقاتی آزمایشگاهمحیط دانشکده و ه و معاون پژوهشی دانشکده است. در گرو راهنما، مدیر

  است. الزامیبهداشتی ، استفاده مستمر دانشجو از ماسک و دستکش و همینطور رعایت دقیق نکات مشترک



را در پردیس کرج مامور نظارت بر رعایت نکات  یکیتهران و از کارکنان را در  یکیرییس دانشکده شیمی  -

هداشتی خواهد کرد و در صورت عدم رعایت نکات الزم توسط دانشجو، از حضور و ادامه کار دانشجو در ب

  د.می آیعمل محیط دانشکده ممانعت به 

دانشجویان فعال در هر آزمایشگاه، برنامه زمانبندی  تعدادبه منظور فاصله گذاری اجتماعی و بسته به  -

ان محترم گروه با هماهنگی اساتید راهنما تنظیم می شود. حضور دانشجویان در آزمایشگاه توسط مدیر

 گروه آموزشی مربوطه است.  اجرای این برنامه به عهده مدیر نظارت بر حسن

o .تبصره: برنامه ریزی به گونه ای باشد که در آن واحد روی هر بنچ حداکثر یک دانشجو کار کند 

 عمومی ردند از طرف دانشکده توسط امورن مستقر گآزمایشگاهها و مکانهایی که قرار است دانشجویان در آ -

 شوند. میضد عفونی  مستمرصورت  به دانشگاه

در طول حضور دانشجویان در آزمایشگاه ها بایستی تهویه هوا صورت پذیرد. )با باز بودن درب و پنجره ها و  -

 روشن بودن هواکش ها(

در شرایط خاص باهماهنگی دانشکده و تردد دانشجویان بین آزمایشگاه های مختلف ممنوع می باشد.  -

 رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در حداقل زمان ممکن امکان پذیر است.

 شرایط لغو شیوه نامه:
اجرای این شیوه نامه برابر با مجوزهای صادر شده از وزارت عتف و شیوه نامه های اعالم شده اداره تحصیالت 

ات ستاد ملی کرونا است. هرگونه تغییر در اجرای این شیوه نامه تکمیلی دانشگاه بوده که مبتنی بر تصمیم

 مبتنی بر ابالغ جدید از ستاد ملی کرونا خواهد بود. 

 

 دانشکده شیمی دانشگاه خوارزمی
 


