هم دانشگاهی عزیز
سالم علیکم،
ضمن تبریک عید سعید غدیر خم ،همانطور که طی چند روز اخیر از مجاری مختلف اطالع رسانی شده است ،همزمان با افتتاح سردر اصلی
دانشگاه الگوی تردد اصالح شده دانشگاه نیز اجرایی میشود .این اصالحات با هدف افزایش رفاه عابرین پیاده و افراد مجاز به تردد با خودرو در
دانشگاه در نظر گرفته شده است .لذا امیدواریم عزم مدیریت دانشگاه در این راستا به فال نیک گرفته شده و با رعایت مقررات اعالم شده و اعالم
نظرات و پیشنهادات تکمیلی خود ما را یاری فرمایید.
بخشی از آییننامه تردد در دانشگاه که مربوط به تردد خودرو میشود به پیوست تقدیم حضورتان میشود .در این بخش کمیته ترافیک دانشگاه
معرفی شده و برخی از مقررات مربوط به تردد با خودرو جهت اطالع آمده شده است .این آییننامه در حال تکمیل بوده و بخشهای دیگر آن نیز
پس از تصویب اطالعرسانی میشود( .پیوست )۱
همچنین نقشه تردد در دانشگاه شامل وضعیت جدید درب های دانشگاه و مسیرهای مجاز برای تردد خودرو ضمیمه شده است .در تهیه این نقشه
تالش شده است مالحظات مختلف درنظر گرفته شده و با رویکرد فوقالذکر بهترین حالت ممکن که احتماال بدون نقص نمیباشد انتخاب شود.
در این راب طه ذکر این نکته ضروری است که بهبود مسیرها و درب ها متوقف نشده و این تالش جمعی تا رسیدن به نقطه مطلوب متوقف
نمیگردد( .پیوست )2
مطابق آیین نامه تردد دانشگاه ،روش تشخیص خودروهای مجاز به تردد در دانشگاه از خودروهای غیرمجاز با استفاده از برچسبهای مجهز به
تراشه الکترونیکی ( ) RFID tagصورت گرفته و توقف خودرو جهت احراز هویت توسط همکاران انتظامات به حداقل خواهد رسید .توضیح اینکه
این برچسبها از راه دور توسط آنتنهای تعبیه شده در ورودیهای خودرو (درب نقلیه و درب تربیتبدنی) شناسایی شده و راهبند (درصورت
بسته بودن) بطور خودکار باز میشود.
جهت سهولت افرادی که قبال از برچسبهای تردد خودرو استفاده میکردند ،برچسب های جدید صادر شده و به همراه فایل راهنما (که نمونه آن
ضمیمه شده است) در اختیار محل خدمت افراد شامل دانشکدهها ،پژوهشکدهها ،مراکز و معاونتها قرار گرفته است( .پیوست )۳
وضعیت دربهای دانشگاه در این مرحله از اجرای آییننامه تردد دانشگاه به طرق مختلف اطالع رسانی شده است که مجددا به پیوست این ایمیل
جهت استحضار ارسال میگردد( .پیوست )۴
در آخر ضمن تشکر از توجه جنابعالی ،به اطالع میرساند جهت تسهیل تردد میهمانان و مراجعهکنندگان ،سامانه پذیرش دانشگاه به آدرس
 paziresh.sharif.irبطور آزمایشی راه اندازی شده و به زودی در خدمت تمامی اشخاص حقیقی (شامل اعضاء هیات علمی ،کارکنان و
دانشجویان) و حقوقی (شامل دفاتر؛ مراکز؛ دانشکدهها و سایر موارد) دانشگاه میباشد .به این ترتیب مراحل مختلف پذیرش میهمان بطور
سیستمی انجام شده و عالوه بر کاهش چشمگیر زمان این فرایند ،مکاتبات غیرضروری را نیز حذف مینماید.
امیدواریم از فرصت خدمتگزاری به شما دانشگاهیان عزیز به بهترین شکل استفاده کرده و دانشگاه را محل بهتری برای کار ،تحصیل ،پژوهش و
زندگی تبدیل نماییم.

با احترام
منوچهر نجمی
معاون اداری و مالی و رئیس کمیته ترافیک دانشگاه

