دستور العمل بازگشایی کالسها بصورت حضوری
 -1شروع کالسها بصورت حضوری از تاریخ  1401/01/20برای دانشجویان ورودی  1399و 1400دانشکده های فنی و
ریاضی می باشد ،برای سایر دانشجویان متعاقبا اطالع رسانی میگردد.
 -2با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و ایجاد محدودیت ،تخصیص خوابگاه فقط از مسیر سامانه گلستان -پیشخوان
خدمت -درخواست خوابگاه امکانپذیر است .حضور دانشجویانی که نیاز به خوابگاه ندارند ،در کالسهای درس بالمانع
است.
 -3جهت استمرار کالسهای حضوری ،رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار ضروری و نشانه مسئولیت پذیری دانشجوست.
 -4رعایت فاصله اجتماعی با همکالسیها  ،اساتید و کارکنان الزامیست.
 -5جهت حضور در کالس درس یا خوابگاه ،تزریق سه دوز واکسن الزامیست.
 -6انجام تمامی امور مربوط به دانشجویان کما فی السابق بصورت غیر حضوریست و به مراجعه کنندگان حضوری ،خدمات
ارائه نمیشود.
 -7اساتید مشاور نسبت به تشکیل کالس مشاوره اطالع رسانی و حداکثر تا پایان فروردین 1401نسبت به تشکیل این
کالس اقدام خواهند نمود ،لذا از مراجعه حضوری به اساتید مشاور تا اطالع ثانوی خودداری شود.
 -8رفع اشکال و پاسخ به سواالت درسی فقط در هنگام تشکیل کالس توسط استاد انجام خواهد شد.
 -9از تردد بی مورد در راهروی اتاق اساتید خودداری شود.
 -10دانشجویانی که درخواست خوابگاه در سامانه مجازی ثبت نمودند ،موظف به پرداخت هزینه خوابگاه می باشند و
شرکت این دسته از دانشجویان در تمام کالسهای حضوری الزامیست و در صورت غیبت مطابق قوانین آموزشی اقدام
می گردد.
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شرکت دانشجویان بمی(مقیم در بم) مشمول بند  1در کالسهای حضوری الزامیست و در صورت غیبت مطابق قوانین

آموزشی اقدام می گردد.
 -12کالسهای دروس عمومی و معارف تا اطالع ثانوی از طریق سامانه آموزش مجازی مجتمع برگزار میگردد.
 -13دانشجویان سایر ورودی ها ی دانشکده ریاضی و فنی که تعداد زیادی از دروس آنها به صورت حضوری برگزار می
گردد ،می توانند جهت حضور در کالس های درس درخواست خود را در صورت نیاز به خوابگاه ثبت نمایند.
 -14تمامی امتحانات پایان ترم هر سه دانشکده بصورت حضوری در مجتمع برگزار می گردد.

