
 

 هایکالسکلیه  حضوری در خصوص برگزاری دانشگاه علم وصنعت ایران اطالعیه

 1044-1041 تحصیلی ادامه نیمسال دومدر  مقاطع مختلف تحصیلی آموزشی

با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو شمسی و ماه مبارک رمضان و آرزوی سالمتی برای دانشجویان 

وزیر  1041ماه فروردین 9و تصمیمات جلسه مورخ  ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای اجرای مصوبهگرامی، 

ا، هسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه مبنی بر از هامحترم علوم، تحقیقات و فناوری با روسای محترم دانشگاه

 د. ییه دانشگاه علم و صنعت ایران به شرح زیر صادر گرداطالع

 گردد.های درسی برگزار میکالس 1041فروردین ماه  10از تاریخ  -1

در نظر گرفته شده  خوابگاهبازه زمانی اسکان دانشجویان متقاضی  1041ماه فروردین 24لغایت  11از آنجا که از تاریخ  -2

 گردد.به صورت مجازی برگزار می 1041ماه فروردین 11لغایت  10آموزشی از تاریخ  هایکالسلذا است، 

 گردد.به صورت حضوری برگزار می 1041ماه فروردین 24از تاریخ  تحصیلیمختلف های آموزشی مقاطع کلیه کالس -1

 گردد.به صورت حضوری برگزار می تحصیلی مختلف مقاطع 1044-1041کلیه امتحانات پایان نیمسال تحصیلی  -0

 مورا اداره بندی زمان برنامهمطابق  های دانشگاهخوابگاهدر  تحصیل به مشغول روزانه بومی غیر دانشجویان اسکان -5

 گردد.انجام می (ذیل)جدول  هاخوابگاه

تصمیمات بر اساس شرایط حاضر اتخاذ گردیده است و در صورت تغییر شرایط و صدور این  شایان ذکر است که 

 .دگردیبینی خواهد رسانی و اقدامات متناسب با آن پیشصالح، مراتب مجددا اطالعمراجع ذی توسط جدید هایابالغیه

 نکات مهم:

استفاده از ماسک و رعایت ، دوز واکسن کرونا 2تزریق حداقل  ،های دانشجوییخوابگاهو  حضور دانشجویان در دانشگاهجهت  -

 .الزامی می باشدهای بهداشتی شیوه نامه

 .فرمایندهای درسی خود به سامانه گلستان مراجعه دانشجویان گرامی جهت اطالع از مکان برگزاری کالس -

ها از طرف اداره امور خوابگاه اعالمی هایتاریخ در صرفا خوابگاهدر  اسکان درخواست ثبت جهت توانندمی گرامی دانشجویان -

 آدرس به هادر وبگاه اداره امور خوابگاه اسکان درخواست ثبتنحوه  راهنمای .فرمایند مراجعه به سامانه گلستان (ذیل)جدول 

 http://khabgah.iust.ac.ir/ قابل مشاهده است. 

 .ندارند جدید نام ثبت به نیاز هستند خوابگاه ساکن 1044-1041از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی  که دانشجویانی -



 

ر صورت د .گیردنمی تعلق دانشگاه خوابگاه تهران حومه ساکن و سنوات اضافه ،( شبانه) دوم نوبت دوره دانشجویان گرامی به -

خودگردان دارای مجوز از های خوابگاههای خودگردان مراجعه نمایند. لیست توانند به خوابگاهنیاز، این دانشجویان گرامی می

 قابل مشاهده است. http://khabgah.iust.ac.ir/find.php?content_id=53722وزارت عتف در آدرس 

 عدم صورت در است بدیهی. باشدمی مجاز داشت، خواهند منظم و دائم حضور که دانشجویانی برای صرفا خوابگاه نام ثبت -

 .شودمی محسوب یکن لم کان ایشان اسکان و نام ثبت خوابگاه، در دانشجو حضور

 هاخوابگاه امور اداره اسکان واحد به مراجعه با توانندمی( ماه در روز7 حداکثر) خوابگاه از محدود استفاده متقاضی دانشجویان -

 .نمایند استفاده دانشجویی سراهای از موقت صورت بهبا پرداخت تعرفه مربوطه 

 امانهس در خود مشخصات تکمیل  به نسبت بایستمی تحصیلی مقاطع کلیه 1044 و 1199 هایسال ورودی گرامی دانشجویان -

 حسابتسویه. فرمایند اقدام جدید دانشجویان نام ثبت قسمت در /https://bp.swf.ir آدرس به  دانشجویان رفاه صندوق

 . است ضروری باشند،می قبل مقطع در رفاه صندوق پرونده دارای که دانشجویانی

در صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام در خصوص موارد آموزشی، دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس میز خدمت  -

 ( با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایند.  r/content/66090/http://uedu.iust.ac.iآموزش )

 صورت به را موارد توانند می گرامی دانشجویان ،در خصوص اسکان در سراهای دانشجویی ابهام یا سوال هرگونه وجود درصورت -

 فتدریا را آن پاسخ و نموده طرح "دانشجوئی معاونت حوزه ادارات با موضوع طرح" بخش گلستان سامانه طریق از و غیرحضوری

 .نمایند
 ایران صنعت و علم دانشگاه های دانشجوییثبت درخواست و اسکان در خوابگاه بندی زمان برنامه

 تاریخ اسکانآغاز  خوابگاهخ ثبت درخواست یتار ورودی مقطع

 1041ماه فروردین 10یکشنبه  1041ماه فروردین 11شنبه  1931 کارشناسی

 1041ماه فروردین 15دوشنبه  1041ماه فروردین 10یکشنبه  1931

 1041ماه فروردین 11سه شنبه  1041ماه فروردین 15دوشنبه  1933

 1041ماه فروردین 17به شنچهار 1041ماه فروردین 11سه شنبه  1044

 1041 ماهفروردین 11پنج شنبه  1041ماه فروردین 17چهارشنبه  1044و  1933، 1931، 1931 دکتری

 1041ماه فروردین 19جمعه  1041ماه فروردین 11پنج شنبه  1933 کارشناسی ارشد

 1041ماه فروردین 24شنبه  1041ماه فروردین 19جمعه  1044

ه های اعالم شدتوانند در تاریخشود، میموافقت می خوابگاهبا درخواست ایشان جهت اسکان در  در سامانه گلستان دانشجویانی که

 خوابگاه مربوطه مراجعه نمایند.آدرس بعدازظهر جهت دریافت اتاق به  11صبح لغایت  1از ساعت 

 معاونت دانشجویی دانشگاه                                                            معاونت آموزشی دانشگاه
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