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 982شکده در نیمسال در دان حضوري متقاضی دانشجویان دکترراهنماي 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشجویان دوره هاي دکتراي دانشگاه که به منظور انجام کار پژوهشی، متقاضی حضور در دانشکده هستند با توجه به نکات و مقررات 
 در این خصوص اقدام کنند. زیر می توانند 

ذکر شده پاسخ داده خواهد شد. از دانشجویان محترم براساس نکات  و دانشجویان واجد شرایطبه درخواست هاي وجه: فقط ت
درخواست می شود که در صورت نداشتن شرایط الزم، براي حفظ سالمتی خود و دیگران، از مراجعه بی مورد به دانشکده جدا اجتناب 

 .نمایند

 دانشجوي متقاضی نباید مشکلی از نظر سکونت و زندگی در تهران داشته باشد. دانشگاه امکان و اجازه ارائه خوابگاه و امکانات  .1

 رفاهی را در شرایط حاضر ندارد.     

  با توجه به بوده و دالیل قانع کننده اي براي حضور در دانشکده  خود دوره تحصیلدانشجوي متقاضی باید در مرحله پژوهشی . 2

    (مثال لزوم انجام کار آزمایشگاهی) داشته باشد. شیوع بیماري کشور از نظر شرایط فعلی     

 دانشجوي متقاضی باید داراي فضاي )، با توجه به تعطیل بودن اماکن عمومی در دانشکده ها (نظیر کتابخانه، مرکز کامپیوتر و غیره .3

 کار در یک آزمایشگاه پژوهشی معین باشد.    

 تنظیم و به تایید سرپرست آزمایشگاه پژوهشی (به طور خود را درخواستی دانشجوي متقاضی باید قبال برنامه حضور هفتگی  .4

 معمول استاد راهنما) رسانده باشد.     

    رنامه حضور دانشجویان را با توجه به الزامات فاصله ب باید ،در صورت تایید مراتب توضیح: سرپرستان آزمایشگاه هاي پژوهشی   

 کنند. تنظیمگذاري اجتماعی              

  رئیس دانشکده دالیل موجهی نانچه چبرنامه هفتگی تایید شده حضور دانشجو باید به اطالع و تایید رئیس دانشکده مربوطه برسد.  .5

 با درخواست دانشجو  ل مشکالت، موافقتتا زمان ح در زمینه عدم امکان تامین شرایط بهداشتی مناسب داشته باشد، ممکن است   

  را به تعویق بیاندازد.    

  پیش بینی ها و اقدامات  امکانات دانشکده دارند بایدتوضیح: روساي دانشکده ها با شناختی که از فضاهاي فیزیکی آزمایشگاه ها و     

  و معاونت اداري مالی  دانشجو را بعمل آورند براي ضد عفونی کردن فضاي کار الزم در خصوص تامین امکانات بهداشتی              

 ماسک براي دانشجو الزامی استفاده از دستکش و بعمل خواهد آورد. را  در این خصوص مساعدت هاي الزم دانشگاه نیز             



 و تهیه این اقالم بر عهده دانشجو می باشد.بوده            

  دانشجوي متقاضی نباید نسبت به سالمتی خود در تردید بوده یا در تماس یا ارتباط با بیمار مبتال به کرونا بوده باشد. با توجه به  .6

 به وجود دوره نهفتگی بیماري، روش ساده اي براي حصول اطمینان از سالمت دانشجو وجود ندارد و همه افراد باید در این زمینه     

 ته امکان نسبت به ارزیابی عالئم شناخعمل کنند. به دانشکده ها توصیه می شود که در صورت  تماعی خودلیت اخالقی و اجمسئو    

 اقدام کنند. در موقع ورود آنان به دانشکده  ، براي مثال کنترل دماي بدن افراد،شده بیماري    

 در اختیار براي انجام اقدامات الزم هر هفته باید در انتهاي بعد هفته در  . برنامه حضور دانشجویان دکترا در هر آزمایشگاه پژوهشی7

 دفتر رئیس دانشکده قرار گرفته باشد.     

  ، نمی تواند متقاضی درخواست حذف ترم در این نیمسال باشد.را کسب کند دانشکدهکه اجازه حضور در ی یدانشجو. 8

 

درخواست خود را به دانشکده تحویل غیر حضوري می توانند طی مراحل زیر و به صورت  دانشجویان واجد شرایط بدین ترتیب
 در محل آزمایشگاه پژوهشی ذیربط حضور یابند:در ساعات اداري داده و پس از اعالم موافقت دانشکده، 

 در جدولی مشابه زیر: برنامه حضور پیشنهادي خود به استاد مربوطه اعالم ارسال درخواست و •

 نام خانوادگی: نام و
 شماره دانشجویی:

 شماره تلفن همراه:
 آدرس پست الکترونیکی (ایمیل): 

 13:30تا  11:30 11:30تا  9:30 9:30تا  7:30 تاریخ روز
     شنبه

     یکشنبه
     دوشنبه

     سه شنبه
     چهارشنبه

 
 (رئیس) دانشکدهاز طریق ایمیل به دفتر و ارسال جدول تایید شده  اعالم نظر استاد •

 از طریق ایمیلاعالم موافقت دانشکده با درخواست دانشجو  •

 ابالغ مراتب به انتظامات و بخش اداري دانشکده براي انجام اقدامات الزم •

  ه باشد، مراتب را باید از طریق ایمیل به دانشجو اطالع دهد.شکده با حضور دانشجو موافقت نداشتچنانچه استاد راهنما یا ریاست دان

 


