
 سمه تعالیاب

اطلاعات  پیرو جلسات شورای از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه گناباد،، قبولی طاعات و عباداتضمن آرزوی 

 به اطلاع دانشجویان گرامیبه شرح جدول زیر  هاوری شدن کلاس های آموزشی دانشکدهبندی حضمربوط به مرحله

 .می رسد

 

 جدول مرحله بندی حضوری شدن کلاس های آموزشی دانشجویان کارشناسی روزانه غیر بومی
 تاریخ شروع کلاس های حضوری دانشکده مرحله

دانشکده برق و کامپیوتر و دانشکده  مرحله اول

 کشاورزی

4/20/1421 

 11/20/1421 سایر دانشکده ها مرحله دوم

 

 :ملاحظات

 ستاد ملی کرونا، شرط لازم برای شرکت در کلاس های آموزشی دریافت حداقل دو دز واکسن می  طبق مصوبات

 جهت ورود به دانشگاه الزامی است. معتبرکارت واکسیناسیون ارائه  .باشد

  امکان حضور در کلاس های درس به صورت مجازی را خواهند داشت.اسکاندانشجویان غیر بومی تا تکمیل فرایند ، 

  جهت تکمیل باشند،و متقاضی خوابگاه میدوز واکسن خود را دریافت کرده اند  3دانشجویان غیر بومی روزانه که

خود را مطالعه نموده و مراحل ثبت مندرج در پورتال  1421فروردین  02فرایند ثبت نام در خوابگاه، اطلاعیه مورخ 

 نام را تکمیل نمایند.

 وز واکسن خود را دریافت نموده اند، به شرط داشتن ظرفیت خالی دانشجویان شبانه و دارای سنوات که هر سه د

ثبت نام قطعی می توانند نسبت به منتشر خواهد شد  1421فروردین  02طبق اطلاعیه ای که در تاریخ  ،هاخوابگاه

 اقدام نمایند. خوابگاه ها

  تزریق ننموده اند هر چه سریعتر نسبت به واکسیناسیون اقدام واکسن  دوز 3تا کنون  دانشجویانی کهتوصیه می شود

دوز تزریق واکسن خود را  3ی که دانشجویان جهت مساعدت بار دانشجویان، درخواست های مکر به نمایند. با توجه

تا زمان تکمیل واکسیناسیون امکان استفاده از آموزش مجازی برای این دانشجویان و نیز فعلاً انجام نداده اند، 

 ی دارند فراهم می باشد.دانشجویانی که مشکلات خاص دیگر



 با هدف حفظ سلامت دانشجویان و اساتید عمومی و پایه  دروس با توجه به تعداد بالای دانشجویان کلاس های ،

رفع اشکال و حل تمرین برای دروس پایه، با همچنان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. برگزاری دو جلسه 

 می باشد. امکان پذیرزش تفکیک کلاس به دو گروه با هماهنگی واحد آمو

  برگزاری امتحانات پایان ترم متعاقباٌ اطلاع رسانی خواهد شد.درخصوص چگونگی  

 

 شورای از سرگیری آموزش حضوری


