
 لیبسمه تعا

 15/7/1400:  پنجشنبه اطالعیه انتشار
 

 « 1400مهرماه  21الی  17 روزهای واکسیناسیون اطالعیه »

الی چهارشنبه  17/7/1400 شنبه هایروز طیواکسیناسیون دانشگاه تکمیل پیرو ادامه اجرای طرح 

 :رسدیمموارد ذیل به اطالع دانشگاهیان عزیز  ،21/7/1400

بوده و ساعت واکسیناسیون  ید صبوری )کتابخانه مرکزی(همکف ساختمان شهمحل واکسیناسیون  -1

 .باشدمی  11:30  الی  8:30 ساعت  از
 

 .باشدیمو برکت  ،سینوفارم(، فقط دوز دومشامل آسترازنکا )موجود  یهاواکسن -2
 

 اینترنتیاز طریق سامانه جامع واکسیناسیون دانشگاه به آدرس  و رزرو قبلی پذیرش با اخذ نوبت -3

vaccine.aut.ac.ir   خواهد بود. ریپذامکان  15/7/1400 مورخ پنجشنبه امشب 24 ز ساعتا  
 

و اساتید مدعو، ، تمام مقاطع ، دانشجویاناعضای هیئت علمی، کارمندان )رسمی، پیمانی، قراردادی( -4

سازی شناسه خود در سامانه احراز هویت یکپارچه نیستند، به هر دلیل قادر به فعالفارغ التحصیالنی که 

توانند با وارد کردن ه است، میاز طریق لینک ورود کمکی که به سامانه واکسیناسیون اضافه شد

به شماره همراه ثبت شده در دیتابیس دانشگاه، وارد رمز یکبار مصرف  اطالعات هویتی از طریق ارسال

  پروفایل کاربری خود شده و اقدام به اخذ نوبت نمایند.
 

دانشگاه  را در دوز اول، و سایر افرادی که نیروهای امریه های استخدام شرکتی، پیمانکاران،نیرو -5

به محل واکسیناسیون  به صورت حضوری ،مربوطه را به همراه دارندکارت تزریق نموده و امیرکبیر 

هیچ محدود بوده و برای این دسته از افراد  خصیص داده شدهت مراجعه نمایند. بدیهی است ظرفیت

 ه شود(.برای روزهای بعدی نوبت دادوجود ندارد )ممکن است برای همان روز دهی نوبتتضمینی بابت 
 

به یکی از دو  و از طریق سامانه رزرو اینترنتیبایستی حتما  این اطالعیه 4افراد مشمول بند  -6

به نوبت خود را رزرو نمایند. برای این دسته از افراد  (صورت آنالینه ب) 4و  3روش مذکور در بندهای 

 . نخواهد شدانجام  5از محل سهمیه بند دهی حضوری عنوان نوبتهیچ 
 

 الزامی است.و کارت واکسیناسیون دوز اول همراه داشتن مدرک شناسایی  -7
 

را  یدهنوبتثبت واکسیناسیون خارج از ساعت مقرر  اجازه شدهیطراحبا توجه به اینکه سامانه  -8

 خود در محل واکسیناسیون حاضر باشید. نوبت بهساعت مربوط  رأس، خواهشمند است دهدینم
 

و  ی نمودهخوددار ونیناسیمشکوک به کرونا از مراجعه جهت واکس میدر صورت داشتن هرگونه عال -9

 .دییاقدام نماکامل، برای واکسیناسیون  یپس از بهبود هفته 6حداقل 

vaccine.aut.ac.ir

