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 99خرداد  17هیأت رئیسه دانشگاه یزد در مورد فعالیت از اطالعیه 

 

 همکاران و دانشجویان محترم رزوی قبولی طاعات و عباداتبا سالم و آ

حفظ پویایی و  های الکترونیک دربرگزاری کالس باکه در روزهای انتشار ویروس کرونا  گرامی همکارانو پیگیری های زحمات از 

 همچنین شکیبایی و همراهی دانشجویان عزیز را قابل تقدیر می دانیم.فعالیت دانشگاه همراهی کردند، صمیمانه سپاسگزاریم. 

های بعدی وزارت علوم تحقیقات و خردادماه و اطالعیه 17پیرو مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد امکان بازگشایی دانشگاه ها از 

   :یل را به اطالع می رساندموارد ذ، فناوری

 برگزارترونیک و طبق روال جاری الکها و مقاطع تحصیلی تا پایان نیمسال جاری بصورت در کلیه رشته ی درسهاکالس -1

 شود. می

تعطیل  همچنانسالمت دانشجویان حفظ روس و های دانشجویی به منظور پیشگیری از شیوع ویغذاخوریها و خوابگاه -2

 است.

 نامه ابالغید بصورت الکترونیک و طبق شیوهدانشجویان تحصیالت تکمیلی که آماده دفاع هستند، توصیه می شوبه  -3

دفاعیه حضوری ضروری تشخیص داده برگزاری از پایان نامه خود دفاع کنند. در صورتی که  مدیریت تحصیالت تکمیلی،

)صرفا در  صورت محدودجهت برگزاری دفاعیه بشی دانشگاه، معاونت آموزتایید استاد راهنما و  دانشجو می تواند باشود، 

 ند.روز برگزاری دفاعیه( از خوابگاه استفاده ک

 و آزمایشگاه نیاز به حضور دارند، بصورت محدود، با مسئولیت دانشجواستفاده از که برای  لیتحصیالت تکمی دانشجویان -4

 درخواست اقامت در خوابگاه دهند. می توانندو تایید معاونت آموزشی دانشگاه،  استاد راهنما

دانشجویانی که به ضرورت و به صورت محدود در خوابگاه ساکن می شوند، ملزم به غربالگری قبل از ورود و رعایت دقیق  -5

  کلیه دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از کرونا هستند.

ط به دروس کارورزی، کارآموزی و پروژه را با می توانند تکالیف مربو ،هستند در آستانه دانش آموختگیی که دانشجویان -6

 هماهنگی دانشکده، در شهر محل سکونت خود انجام دهند.

امکان حضور دانشجویان جهت رفع اشکال، با هماهنگی استاد مربوطه، بدون استفاده از خوابگاه و غذاخوری و رعایت  -7

 دستورالعمل های بهداشتی در دانشگاه وجود دارد. 

ریزی جهت برگزاری امتحانات الکترونیک، شیوه برگزاری امتحانات تحصیالت تکمیلی ضمن برنامه معاونت آموزشی و -8

 .خواهد کرداطالع رسانی  از طریق وبسایت رسمی دانشگاه وها مشخص قبل از پایان کالسپایان نیمسال را 

نیز از طریق وبسایت دانشگاه اطالع  98-99 مدر مورد چگونگی تکمیل دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی نیمسال دو -9

 رسانی خواهد شد.

 تندرستی و توفیق تمام همکاران و دانشجویان عزیز را از خداوند بزرگ مسألت داریم.

 


