
  1399- 1400اول  نیمسال اسکان  صوصدانشجویی درخ خوابگاههايالعیه اداره اط

  

 ،خاص دوران شیوع کرونابه اطالع دانشجویان عزیز متقاضی خوابگاه براي نیمسال اول سال تحصیلی جدید  می رساند با توجه به شرایط 

 کارشناسی ارشد و دکتريقدام به پذیرش دانشجویان با رعایت پروتکلهاي مربوطه ادانشگاه صنعتی سهند خوابگاههاي دانشجویی 

   خواهد کرد.   با اسکان ترجیحا یک  و حداکثر دو نفر در هر اتاق داراي واحد پایان نامه یا سمینار 

   به دو شکل زیر خواهد بود:  اسکان نوع* 

وموافقت  دانشگاهبنی بر لزوم حضور در م استاد راهنما تاییدبا  عملیدانشجویان داراي پایان نامه   :به مدت کل نیمسال. 1

  اداره تحصیالت تکمیلی میتوانند براي کل نیمسال درخواست اسکان دهند. ریاست دانشکده و 

با درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما وموافقت معاونت دانشجویان داراي پایان نامه نظري یا سمینار   :کوتاه مدت . 2

. در (قابل تمدید براي یک هفته دیگر  با نظر استاد راهنما) از خوابگاه استفاده نمایند هفته یکبه مدت  می توانند دانشجویی

اتاق را براي استفاده دانشجویان بعدي تحویل  ،این نوع اسکان، دانشجو پس از استفاده از اتاق با جمع آوري وسایل خود

  انشجوي قبلی در همان اتاق امکان پذیر خواهد بود. روز از اسکان د 5اسکان دانشجوي بعدي پس از گذشت خواهد داد. 

  تعهدات متقاضیان خوابگاه ویژه دوران شیوع کرونا: *

  جهت حفظ سالمتی خود دانشجو و سایر دانشجویان،  متقاضیان خوابگاه در ابتداي ورود به خوابگاه تعهد خواهند داد تا:

رعایت داشت دانشگاه و پرکردن فرم خوداظهاري سالمت، مراجعه به مرکز بهپروتکلهاي بهداشتی مورد نظراز جمله  . 1

و استفاده از ماسک درمحیطهاي عمومی ، پرهیز از ترددهاي غیر ضروري به خارج از خوابگاه و دانشگاه فاصله اجتماعی

 یت نمایند.اخوابگاه را به طور کامل رع

یا  در هنگام ابتالمخصوصا بستگان درجه یک خود را براي تماس ضروري دانشجویان باید در شروع اسکان یک نفر از  . 2

 به کرونا به اداره خوابگاهها معرفی نمایند. مشکوك بودن 

خدمات به  ارائه الزم به ذکر است که براياعالم سریع هرگونه عالمت مشکوك به کرونا به مسئولین خوابگاه.   . 3

  لعملی خاص تهیه شده است. دانشجویان مبتال یا مشکوك به کرونا دستورا

تا  لطفا تقاضاهاي خود را در قالب زیر ی که متقاضی اسکان براي تمام نیمسال تحصیلی هستند، دانشجویان محترم *

ارسال نمایند. دانشجویانی که به معاونت محترم آموزشی از طریق استاد راهنما و دانشکده خود  شهریور 15

صرفا به آدرسهاي  ،هفته قبل از عزیمت یکتا انند تقاضاي خود را میتو نیز هستندمتقاضی اسکان موقت 

   :و پس از اطمینان از تایید تقاضا به خوابگاه مراجعه نمایند ارسال نمایند زیر الکترونیکی

اینجانب ........ دانشجوي رشته ....... مقطع .........  براي انجام پایان نامه / سمینارخود با تعهد به رعایت قوانین خوابگاه و 

ز خوابگاه از تاریخ .... تا تاریخ .....     هستم. شماره تماس اینجانب دستورالعمل هاي دوران شیوع کرونا، متقاضی استفاده ا

  ......    است.      .......   و شماره تماس سرپرست خانواده اینجانب براي تماس ضروري

   sabouri@sut.ac.ir    محمد تقی صبوري  خوابگاه پسران:   آقاي

  roshani.khiyabani@gmail.com          خانم روشنی اه دختران: خوابگ

  

   و اسکان از اول مهر آغاز خواهد شد. شهریور اعالم  25 تا براي کل نیمسال هاي استفاده از خوابگاه ضانتایج تقا* 

عملیات پذیرش دانشجویان در این خوابگاه بعد از اتمام  ،شهید محبی خوابگاه 2و 1سازي دو بلوك نو* به دلیل 

  انجام خواهد شد.  ساختمانی

از مراجعه بدون مجوز به  خود و سایر دانشجویان جهت حفظ سالمتیدانشجویان محترم لطفا* 

   خوابگاه خودداري نمایند.


