
 

به اطالع دانشجويان عزيز متقاضی دانشجويان دكتری، پیرو اطالعیه معاونت آموزشی دانشگاه مبنی بر از سر گیری آموزش حضوری 

رساند با توجه به وضعیت خاص دوران شیوع كرونا، اين اداره با رعايت پروتکل های بهداشتی مربوطه نسبت به سراهای دانشجويی می

از طريق پیشخوان خدمت گلستان با شرايط مندرج در جدول ذيل  25/08/1400از تاريخ   کارشناسی ارشد و دکتریپذيرش دانشجويان 

 نمايد.اقدام می
 توضیحات اسکان دلیل مقطع

 دكتری
ضرورت جامع،  آزمون مقطع دكترا براساس اعالم دانشکده؛ حضوری هایكالس

 حضور در دانشگاه جهت انجام امور مرتبط با رساله
 هاهمه ورودی

 آن از قبل و  99ورودی  یپايان نامه عملی و آزمايشگاه كارشناسی ارشد

 در حال حاضر امکان اسکان دانشجويان كارشناسی وجود ندارد. كارشناسی

 * مراحل اسکان 

 معاون محترم آموزشی وزارت عتف( ابالغهفته پس از تزريق دوز دوم ) براساس  2ارائه كارت واكسیناسیون حداقل  .1

و توضیحات ضرورت  ت تمامی مشخصات الزم اعم از مدت زمان موردنیاز اسکان)الزم استوسط دانشجو   تکمیل  فرم درخواست اسکان و ارسال آن .2

 ارائه شود( تکمیل و درخواستفرم اسکان در 

 تأيید استاد راهنما  .3

 تأيید رئیس دانشکده  .4

 انشجويی تأيید اداره كل امور د .5

 توسط اداره سراها، از هرگونه مراجعه حضوری خودداری فرمايند.( )دانشجويان تا قبل از تايید نهايی تأيید اداره سراهای دانشجويی .6

 تأيید مركز بهداشت و درمان دانشگاه )به صورت حضوری( .7

 انه مديريت فرآيندها به آدرس دانشجويان الزم است پرسشنامه سالمت ويژه كرونا را قبل از ورود به دانشگاه در سامhttp://bpms.iut.ac.ir   تکمیل

 كنند.

 (.مراجعه به سرای دانشجويی و تحويل اتاق )اسکان در اتاق ها به صورت دو نفر می باشد 

 تعداد روزهای اسکان قابل ثبت خواهد بود. براساسدر شرايط بیماری کرونا در صورت تخلیه اتاق و تحويل کلید به مسئولین سراها، هزينه اجاره بهاء  *

راها مراجعه به اداره س 14:30تا  8توانند جهت تحويل اتاق در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت * دانشجويان محترم پس از تکمیل مراحل فوق می

  (باشده میدو نفربه صورت  اسکاندر حال حاضر، د که توجه فرمائی) .فرمايند

اند همانند گذشته از ابتدای ترم تحصیلی جديد، اقدام ننموده اتاق * دانشجويان كه از ترم قبل اتاق تحويلشان می باشد و نسبت به تخلیه و تحويل كلید

ها نسبت به تخلیه خواهد درخوابگاه حضور يابد، به جهت جلوگیری از هزينهچنانچه دانشجويی به هر دلیل نمیهزينه اسکان برايشان منظور خواهد شد. 

 اقدام نمايد. اتاق و تحويل کلید

 د شد.خواهصادر ای نیاز به اسکان دارند، جداگانه اطالعیهکه تنها برای امتحانات پايان ترم دانشجويان تحصیالت تکمیلی برای شايان ذکر است * 

 

 

 1400-1401اطالعیه ثبت نام اسکان سراهای دانشجويی در نیمسال اول سال تحصیلی 
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