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جناب آقای غالمعباس حاجی بیگی

مدیر محترم امور اداری و پشتیبانی 

موضوع: واکسیناسیون مرحله دوم سینوفارم اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی 

با سالم و عرض ادب

احتراماً، برنامه زمانبندی واکسیناسیون اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی به شرح پیوست ارسال می شود. 
خواهشمند است ضمن اطالع رسانی به شکل مقتضی ، اعالم شود که مسئولیت اطالع رسانی و هماهنگی به گونه ای که افراد 

معطلی کمتری داشته باشند ، به عهده هر دانشکده/ واحد خواهد بود. 

توجه به نکات ذیل در هنگام مراجعه ضروریست:

مراجعه در غیر از ساعات اعالم شده صورت نگیرد . بدیهی است در این صورت تاخیر در انجام  .۱
واکسیناسیون اجتناب ناپذیر خواهد بود. 

واکسیناسیون صرفاً برای افرادی که از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ واکسن نوبت اول سینوفارم از این دانشگاه  .۲

دریافت نموده و دارای کارت واکسن سینوفارم با مهر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه می باشند تزریق 

می گردد و خارج از آن هیچگونه تزریقی انجام نخواهد شد.

در حال حاضر واکسیناسیون نوبت اول برای افرادی که تاکنون واکسن دریافت نکرده اند انجام                    .۳

نمی گردد و در صورت تامین واکسن، اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.

هرگونه مکاتبه از واحدهای مختلف مبنی بر تزریق واکسن برای افراد فاقد اعتبار بوده و قابل قبول نمی  .۴
باشد.

در دست داشتن کارت ملی و کارت واکسن نوبت اول، هنگام مراجعه ضروریست. .۵

با تشکر 



A4

۳۰۳۰۱/۸۹/د
ندارد

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

شنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳:

ساعت مراجعه محل خدمت

9:00-9:30 اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
9:00-9:30 مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی

9:30-10:30 مجموعه معاونت توسعه و مدیریت منابع

9:30-10:30 اداره دانش اموختگان دانشگاه

9:30-10:30 اداره رفاه اعضای هیات علمی وغیر هیات علمی
9:30-10:30 اداره روابط عمومی
9:30-10:30 اداره کارپردازی و سفارشات خارجی
9:30-10:30 اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
9:30-10:30 پردیس مدیریت و مهندسی صنایع و سیستم مدیریت
9:30-10:30 پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه
9:30-10:30 پژوهشکده رنگ و پلیمر
9:30-10:30 پژوهشکده فناوریهای نو
9:30-10:30 تعاونی مصرف

10:30-11:30 دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
10:30-11:30 دانشکده مدیریت ، علم و فناوری
10:30-11:30 دانشکده مهندسی انرژی و و فیزیک

10:30-11:30 دانشکده مهندسی برق

11:30-12:30 دانشکده مهندسی پزشکی

11:30-12:30 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

11:30-12:30 دانشکده مهندسی دریا

11:30-12:30 دانشکده مهندسی شیمی
12:30-13:30 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم مدیریت
12:30-13:30 دانشکده مهندسی عمران
12:30-13:30 دانشکده مهندسی کامپیوتر
12:30-13:30 دانشکده مهندسی معدن
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یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴:

ساعت مراجعه محل خدمت

8:30-9:30 مجموعه معاونت پژوهشی 
8:30-9:30 مجموعه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
8:30-9:30 دانشکده مهندسی مکانیک

8:30-9:30 دانشکده مهندسی نساجی

9:30-10:30 دانشکده مهندسی مواد

9:30-10:30 دانشکده مهندسی نفت
9:30-10:30 دانشکده شیمی 
9:30-10:30 دانشکده مهندسی هوافضا

10:30-11:30 دبیرخانه مرکزی
10:30-11:30 دفتر ریاست دانشگاه
10:30-11:30 دفتر نظارت و ارزیابی
10:30-11:30 دفتر نهاد نمایندگی رهبری
10:30-11:30 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد علمی
10:30-11:30 گروه آموزشی تربیت بدنی
10:30-11:30 گروه آموزشی زبانهای خارجی
10:30-11:30 گروه آموزشی معارف و علوم انسانی
11:30-12:30 گزینش اساتید و کارکنان

11:30-12:30 مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

11:30-12:30 مدیریت مراکز رشد و کارآفرینی
11:30-12:30 مرکز آموزش الکترونیکی و آزاد

11:30-12:30 مرکز تحقیقات و تکنولوژی دوام بتن

11:30-12:30 مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

11:30-12:30 مرکز مطالعات راهبردی و نظارت دانشگاه

12:30-13:30 معاونت امور بین الملل

12:30-13:30 نشریه امیرکبیر

12:30-13:30 واحد بندرعباس

12:30-13:30 واحد گرمسار

12:30-13:30 واحد ماهشهر
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