
 

 

 به نام خدا

 یبا موضوع آغاز آموزش حضور 4شماره  هیاطالع

    رازیدانشگاه هنر ش یکارشناس 98 یورود انیدانشجوو اسکان   

دانشگاه  یآموزش حضور یریگمطابق مصوبه ستاد از سر رساندیبه اطالع م زیعز انیدانشجو هیکل یبرا یسالمت یبا آرزو 

 شود: رسانده میبه اطالع  های قبلی هیاطالع پیرو شدن آموزش و یبر حضور یمبن 17/01/1401مورخ 

 الف: چگونگی برگزاری کالسهای حضوری

 به شرح جدول 98 یها یورود "یشگاهیو آزما یکارگاه ،یعمل" یکالسها هیکل 1401 اردیبهشت 4 خیاز تار -1

برگزار  یصورت حضوربه   sess.shirazartu.ac.irنشانی  به  یدر سامانه آموزش 5اطالعیه  اعالم شده دروس

 خواهد شد.

 ،یعمل یکالسها هیملزم به حضور در کل 98 یورود یمقطع کارشناس یبوم انی:  دانشجوکیگروه  -1-1

 خواهند بود. یشگاهیو آزما یکارگاه

از  ،ی)فاقد خوابگاه( همچنان امکان حضور در کالسها را تا اطالع ثانو یبوم ریغ انیدانشجو گروه دو: -2-1

 دانشگاه )ادوب کانکت( خواهند داشت. کیالکترون یسامانه آموزش قیطر

 .افتیادامه خواهد  یتا اطالع ثانو کیالکترون یریادگی وهیهمچنان به ش یدروس تئور هیکل -2

وزارت بهداشت از سامانه  دییمورد تا کیو ارائه کارت الکترون ونیناسیها انجام دو نوبت واکسجهت حضور در کالس -3

https://vcr.salamat.gov.ir/fa است ی، الزام 

 ب: شرایط خوابگاه

این دانشگاه بر اساس دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری فاقد امکانات خوابگاهی است. دانشگاه در حال رایزنی  -1

 شود.زیر  اعالم میجدول های خودگردان جهت دانشجویان است که  به شرح جهت هماهنگی معرفی خوابگاه

وزارت بهداشت از  دییمورد تا کیو ارائه کارت الکترون ونیناسیانجام سه نوبت واکس هیجهت حضور در خوابگاه و تغذ -2

 است. ی، الزام https://vcr.salamat.gov.ir/fa سامانه

 دییبه تا ازیباشد، ن دهیکه هنوز نوبت سوم فرا نرس یکمتر از سه دوز واکسن در صورت قیتزر یگواه یدارا انیدانشجو -3

 پزشک معتمد دانشگاه دارند.

 تغذیه وعده ناهار توسط دانشگاه تامین خواهد شد.رمضان مبارک پس از ماه  -4

در ساختمان ادبیات )دانشگاه شیراز( تا اطالع ثانوی سرو غذا  با توجه به تعمیر و تجهیز سلف سرویس طرف قرارداد -5

 نیست.امکان پذیر 



 

 

 
 

های زیر اقدام شمارهتوانند از طریق دانشجویان جهت تماس با حوزه معاونت دانشجویی جهت اطالعات بیشتر می -6

 نمایند :

 118و  117داخلی  07132298012شماره تماس معاونت دانشجویی دانشگاه هنر شیراز 

    07132298012 شماره واتساپ اموردانشجویی :

 

 آدرس خوابگاه شماره تماس نام مسئول خوابگاه ردیف

 خیابان خلیلی 09178077590 خانم رضایی نیا دخترانه یاس 1

 خیابان زند 09171029909 خانم گلستانی دختران ایران 2

 خیابان زند 09171110861 آقای ساالری دخترانه حافظ 3

 خیابان ولیعصر 09171029909 خانم گلستانی پسران ایران 4

 خیابان زند 09171120901 آقای نیک مرام پسران فاخر 5

 

 خواهد شد. یاطالع رسان یبعد هایهیدر اطالع 1400و  99 یهایدرخصوص حضور ورود 

 

 دانشگاه یآموزش حضور یریاز سرگ ستاد

 1401 نیفرورد 29 

 

 


