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ایران کنفرانس

ستاد ملی کرونا کلاسهای دانشگاهها را در تمام مقاطع حضوری کرد  
  

ستاد  ملی مقابله با کرونا در آخرین تصمیم خود در شنبه ۷ اسفند اعلام کرد: کلیه  مقاطع تحصیلی آموزش عالی که بدلیل
بیماری کرونا، کلاس هایشان غیرحضوری  برگزار می شد، باید بصورت حضوری برگزار شود.

  

به گزارش خبرنگار مهر، تکلیف آموزش در دانشگاه های سراسر کشور با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص شد.

  

دکتر عباس شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا  ۷ اسفندماه ۱۴۰۰ با اعلام آخرین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
یادآور شد: «با توجه به مهار نسبی موج ششم بیماری کرونا در شرایط فعلی،  کلیه مقاطع تحصیلی آموزش عالی که بدلیل

بیماری کرونا، کلاس هایشان غیرحضوری  برگزار می شده است، کلاس های آموزشی باید بصورت حضوری برگزار شود.»

  

همچنین تاکید شده است: تصویب الزامات جدید مترتب بر رنگ بندی شهرها که بدلیل جزئیات فراوان پس از ابلاغ مکتوب
، اعلام خواهد شد.

  

پیش از این علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر یادآور شده بود: برای از سرگیری آموزش
حضوری منتظر مصوبه ستاد ملی مقابله  با کرونا هستیم در صورتی که مجوز بدهند و شرایط را برای حضور دانشجویان  ایمن

بدانند، انجام میشود.

  

وی تاکید کرده بود: دانشگاهها برای از سرگیری آموزش حضوری، برنامه ریزی  های لازم را انجام داده بودند که با توجه
به شیوع ویروس کرونا و سویه  اومیکرون و با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فعلاً آموزش حضوری  در آن مقیاسی

که قبلاً برگزار میشد، متوقف شده است.

  

معاون آموزشی وزارت علوم اضافه کرده بود: برای از سرگیری آموزش حضوری  منتظر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا
هستیم در صورتی که مجوز بدهند و  شرایط را برای حضور دانشجویان ایمن بدانند، بعد انجام میشود. ولی امتحانات  به

صورت حضوری برگزار خواهد شد و بخشنامه آن نیز به دانشگاهها ابلاغ شده  است.
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همچنین دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت در بهمن ماه  در ابلاغی به دانشگاه های علوم پزشکی
اعلام کرده بود: «به پیوست نامه شماره  ۱۷۹۰۴۳ تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ وزیر کشور در خصوص مصوبه ستاد ملی مقابله با 

کرونا و ابلاغ ریاست جمهوری، کلیه کلاس ها، امتحانات و جلسات دفاع از پایان  نامه های آموزشی با رعایت شیوه نامه
های بهداشتی در تمامی دانشگاه های  علوم پزشکی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.»

  

با توجه به مصوبه  ۷ اسفند ۱۴۰۰ ستاد ملی مقابله با کرونا، دانشگاه ها می توانند آموزش حضوری را از سر بگیرند.

  

پیش از احمد وحیدی وزیر کشور نیز در نشست مشترک با وزارتخانه آموزشی  تاکید کرده بود مدارس و دانشگاهها مراکز
اصلی علمی و تحقیقاتی کشور هستند؛  گفت: ادامه تعطیلی مراکز علمی به آینده علمی کشور آسیب میزند و برای همین 

بایستی مقدمات بازگشایی مدارس با دستورالعملهای بهداشتی فراهم شود.

  

وحیدی بر لزوم برگزاری حضوری امتحانات و پایاننامهها و رسالههای  دانشجویی تأکید کرد و گفت: معمولاً امتحانات با
فاصله برگزار میشود و  همچنین پایاننامههای دانشجویی با حضور چند استاد در کلاس کاملاً با اصول  بهداشتی هم

مطابقت دارد و به همین دلیل نباید این برنامهها از این پس به  صورت آنلاین برگزار شود.

  

به گزارش مهر پیش از این پروتکل بهداشتی مبارزه با بیماری کرونا در  دانشگاهها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی از سوی
معاونت بهداشت وزارت بهداشت  منتشر شده بود و بر اساس نامه وزیر بهداشت برای دانشگاه های علوم پزشکی و  همچنین

دانشگاه های وابسته به وزارت علوم قابل استفاده است.

  

در بخش هایی از این پروتکل به موضوع آموزش و همچنین خوابگاه های دانشجویی اشاره شده است.

  

اصول پایه برای دانشجویان جدیدالورود و سنوات قبل:

  

اجرا و یا تکمیل کردن برنامه واکسیناسیون کلیه دانشجویان جدید الورود در  کلیه مقاطع در همان ابتدای ورود به
دانشگاه و ترجیحاً همزمان با ثبت نام  در دانشگاه الزامی بوده و دانشگاه موظف به برنامهریزی لازم در این رابطه  است.

  

آموزش کلاسهای نظری این دانشجویان، مشروط به کامل بودن واکسیناسیون و  با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت
ترکیبی (مجازی - حضوری با رویکرد  اولویت حضوری) خواهد بود.
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کلاسهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتری تخصصی (D.Ph) با شرط کامل بودن  برنامه واکسیناسیون و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی کمافی السابق حضوری  خواهد بود.

  

دانشگاهها میتوانند بر حسب شرایط خود نسبت به فشرده سازی دورهها و  کلاسهای حضوری و تقسیم بندی دانشجویان به
گروههای کوچکتر مشروط به حفظ  کیفیت آموزشی با رعایت پروتکلهای بهداشتی اقدام کنند.

  

ارزشیابی دانشجویان بر اساس پروتکل ابلاغی

  

به شرط کامل بودن برنامه واکسیناسیون، تمام آزمونهای پایان نیمسال باید  به صورت حضوری (کتبی، آزمونهای مبتنی
بر مرکز مهارتهای بالینی و یا  الکترونیک در مراکز آزمون استاندارد) با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار  شوند.

  

دانشجویان (به استثناء دانشجویان جدیدالورود) میتوانند در صورت تمایل از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات
تحصیلی استفاده کنند.

  

الزامات اساسی پروتکلهای بهداشتی در دانشگاهها

  

تعداد دانشجویان حاضر در کلاسها با احتساب ۲ متر مربع به ازاء هر نفر  در نظر گرفته شود. استقرار صندلی، نیمکت و
کامپیوتر دانشجو در فواصل لازم و  ایمن با رعایت معیار حداقل ۲ متر به ازای هر نفر صورت پذیرد.

  

جهت حذف و یا کاهش مواجهه مستقیم کارکنان بخشهای پر مراجعه مانند  کتابخانه، پذیرش، اتاق سرپرستی، کارگاهها و
غیره، استفاده از موانع فیزیکی  با حفظ تهویه مناسب لازم است.

  

از هرگونه تجمع در محلهای عمومی اجتناب شود. مواجهه چهره به چهره  کارکنان کاهش یابد و سریع شود از تماس
تلفنی و ویدیو کنفرانس و شبکههای  اجتماعی برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنان حاضر در داخل یک ساختمان 

استفاده شود.

  

در صورتی که مواجهه چهره به چهره کادر اداری با دانشجو، مراجعین و  والدین دانشجویان ناگزیر باشد، مواجهه در حداقل
زمان ممکن با رعایت فاصله  ایمن حداقل ۲ متر و با استفاده کامل از ماسک و وجود تهویه هوایی مناسب  برگزار شود.
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زمان کلاسها تا جایی که ممکن باشد کاهش یافته و برای انجام تهویه  مناسب، توقف کوتاه مدت تدریس و خروج
دانشجویان از کلاس در میانه هر جلسه  انجام شود.

  

نگهبانی حتیالمقدور از ورود و تردد افراد و اشخاص و مراجعات متفرقه به  محیط آموزشی جلوگیری به عمل آورده و
شیوههای پاسخگویی از ورودی دانشکده به  نحوی باشد که فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.

  

در صورت فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان، حداکثر  سرنشین خودرو به تعداد صندلیهای موجود
باشد و از سوار کردن نفرات اضافه بر  ظرفیت خودرو جداً خودداری شود و جریان هوا در داخل خودرو برقرار باشد.

  

رعایت ایمن حداقل دو متر در قسمتهای عمومی و حداقل توقف از جمله در نمازخانه، سلف سرویس، کارگاهها و مسیر
ورود و خروج الزامی است.

  

فعالیتهای ورزشی فرهنگی و برگزاری کلاسهای فوق برنامه تنها با رعایت  پروتکلهای بهداشتی و ملاحظات رنگبندی و
شرایط بیماری بلامانع است.

  

تمام جلسات غیر ضروری حذف شده و یا به صورت آنلاین برگزار شود. جلسات  نظیر دفاع از پایان نامه نیز آنلاین و یا با
حضور حداقل افراد و با رعایت  کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار شوند.

  

به منظور جلوگیری از تجمع در سلف سرویس در این مدت زمان سرو ناهار  افزایش یابد. همچنین صرف غذا در محل
سلف سرویس با رعایت دو متر انجام شود.

  

اصول و پروتکلهای بهداشتی مرتبط با خوابگاههای دانشجویی

  

هر اتاق در خوابگاههای دانشجویی صرفاً برای استفاده حداکثر ۴ دانشجو در نظر گرفته شود.

  

استفاده دانشجویان از ماسک در محلهای عمومی خوابگاه مانند آشپزخانه،  نمازخانه، سالن ورزشی، سالن مطالعه، سالن
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تلویزیون با رعایت فاصله گذاری  فیزیکی الزامی است.

  

استفاده از وسایل مشترک در آشپزخانه خوابگاه ممنوع است. گندزدایی، نظافت  و رعایت مسائل بهداشتی در مکانهای
عمومی و سرویسهای بهداشتی سه نوبت در  شبانه روز در خوابگاهها الزامی است.

  

تمام کارکنان خوابگاهها ملزم به استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک و دستکش یکبار مصرف هستند.

  

نصب علائم متعدد هشدار بیماری کووید ۱۹ در محل دید دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی الزامی است.

  

در نظر گرفتن اتاق مجزا جهت قرنطینه دانشجویان خوابگاهی دارای نشانه یا مبتلا به بیماری کرونا الزامی است.

  

اصول و پروتکلهای بهداشتی مرتبط با کارگاهها و آزمایشگاهها

  

لازم است هنگام انجام کار عملی و یا تئوری در کارگاه و آزمایشگاه فاصله  افراد از هم حداقل دو متر باشد. وجود سیستم
تهویه در محل کارگاه و  آزمایشگاه ضروری است.

  

استفاده افراد از محل کارگاه و آزمایشگاه جهت انجام کارهای اداری ممنوع  است. استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند
دستکش یکبار مصرف لاتکس و ماسک  هنگام کار در آزمایشگاه الزامی است.

  

غربالگری، مراقبت و بازتوانی در دانشجویان و شاغلین با سابقه کووید ۱۹

  

دانشجویان مبتلا به کووید ۱۹ پس از طی دوران درمان و نقاهت، برای بازگشت  به دانشگاه، مراکز آموزشی و تحقیقاتی
لازم است مورد ارزیابی پزشک معتمد  مراکز جامع سلامت قرار گیرند. ورود و یا حضور دانشجویان و اساتید و سایر 

کارکنان دارای علائم بیماری کرونا تحت هر شرایطی به مراکز آموزشی و  تحقیقاتی ممنوع است.

  

شرایط و میزان استفاده از استعلاجی بیماری کرونا برای دانشجویان و اساتید با تایید پزشک معتمد است.
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PCR دانشجویان دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در دانشگاه و خوابگاه دانشجویی  توسط مسئولان مربوطه جهت تست
ارجاع شده و در صورت مثبت شدن تست یا  تایید پزشک معتمد در محل قرنطینه دانشجویی یا منزل به مدت ۱۴ روز

قرنطینه و  در صورت مساعد بودن اوضاع عمومی تحت آموزش مجازی قرار میگیرد.

  

برای همکلاسیها، هم خوابگاهیها و هم سرویسی هایی که با دانشجوی مبتلا  به بیماری کرونا مواجهه داشتند اقدامات به
شرح زیر انجام میشود:

  

- انجام رپید تست برای اشخاصی که با بیمار مبتلا به کرونا ویروس قطعی تماس داشتهاند.

  

- وضعیت دانشجویان تست شده توسط ناظران مراکز جامع سلامت به مدت ۵ روز پایش شود.

  

- در صورت مشاهده ابتلای یک دانشجوی دیگر از دانشجویان تحت مراقبت ۵  روزه، کلاس یا خوابگاه مربوطه به مدت ۱۴
روز تعطیل و دانشجویان به محلهای  در نظر گرفته شده برای قرنطینه اعزام شوند.

  

دانشجویان مبتلا به کرونا پس از طی دوره نقاهت جهت برگشت به دانشگاه  لازم است مورد ارزیابی پزشک معتمد مراکز
جامعه سلامت قرار گرفته و برگ  تاییدیه سلامت دریافت کنند.
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