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 بسمه تعالی
 01/09/1399تاریخ برگزاري: 
 39شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يصورتجلسه شورا

 حاضرین در جلسه:
 
 دکتر بابک کریمی، رئیس دانشگاه -1
 پژوهشی دانشگاه-مالی و آموزشی-دکتر رشید زارع نهندي، معاون اداري -2
 اجتماعی دانشگاه-معاون دانشجوي و فرهنگیدکتر علی فروش باستانی،  -3
 دانشگاهو تحصیالت تکمیلی دکتر سعید عمادي، مدیر امور آموزشی  -4
 دانشگاه اي و فناوري اطالعاتدکتر ابراهیم انصاري، مدیر امور خدمات رایانه -5
 دانشگاهو پشتیبانی عباس بیگلري، مدیر امور اداري  -6
 ومی دانشگاهرعنا مغانلو، مدیر روابط عم -7
 محسن امیر، کارشناس روابط عمومی دانشگاه -8
 

 مصوبات جلسه:
 

مورد  ریز يبرگزار شد و بندها 1399آذرماه  01و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز شنبه  ییبازگشا يشورا جلسه و نهمینی س
 قرار گرفت: بیو تصو یبحث، بررس

کشور با موضوع طرح جامع  یو استخدام يسازمان امور ادار 27/08/1399مورخ  374899بخشنامه شماره  ياجرا يراستا در
جلسه  نیکشور مصوب چهل و چهارم يدر شهرها 19 دیکوو يماریو روند ب تیمتناسب با وضع هاتیهوشمند محدود تیریمد

دانشگاه در  يهاتیفعال هیکل 14/09/1399تا جمعه  01/09/1399 شنبهاز روز  رساندیکرونا، به اطالع م تیریمد یستاد مل
 .ردیپذیصورت م ریز يچارچوب موارد ذکر شده در بندها

 ي. در مواقع ضرورافتیادامه خواهد  ي) به صورت مجازنامهانیها و جلسات دفاع از پا(شامل کالس یآموزش يهاتیفعال هیکل  -1
 سیتدر يبه حضور در دفاتر کار برا توانندیدارند، کماکان م سیتدر يبه استفاده از دفاتر کار برا ازیکه ن یعلم ئتیه ياعضا

 خود ادامه دهند.
خود  يکار يهادر اتاق انیدانشجو يحضور رشیدر هنگام حضور در دانشگاه، از پذ یمعل اتیه ياعضا شودیم دی: تاک1 تبصره

 اجتناب کنند.
 يارشد ورود یمقطع کارشناس یبوم انیساکن خوابگاه و دانشجو انیبه دانشگاه مجاز نخواهد بود مگر دانشجو انیتردد دانشجو -2

توسط استاد راهنما و  تیمسئول رشیو دفاتر کار، با پذ هاشگاهیدر محل آزما انیدسته از دانشجو نیوجود، حضور ا نی. با ا1396
 خواهد بود. ریپذامکان يو فاصله گذار یبهداشت يکامل پروتکل ها تیمحدود و با رعا اریبس يهازمان يدانشکده برا سیرئ
 

  ادامه در صفحه بعد
 



2 
 

 

 بسمه تعالی
 01/09/1399تاریخ برگزاري: 

 39 شماره جلسه:

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:
 
ها به اسکان در خوابگاه ،یاجتماع يگذارو فاصله یبهداشت يهاکامل پروتکل تیبا رعا توانندیها ممستقر در خوابگاه انیدانشجو -3

 مطابق روال قبل، در محل خوابگاه انجام خواهد شد. انیدانشجو نیناهار ا ییغذا وعده عیمدت، توز نیادامه دهند. در ا
 14/8/99 خینکرده اند، تا تار دایبوده اند و تا کنون در دانشگاه حضور پ 3که مشمول در فراخوان فاز  یانیدانشجو رشیپذ :2 تبصره

 .   ستین ریامکان پذ
به  یگروه يهاو نشست یپژوهش ينارهایها، سمدانشکده يهاتهیشوراها، کم لیدانشگاه از قب يدادهایجلسات و رو هیکل -4

 طبق روال معمول برگزار خواهند شد.  يصورت مجاز
اعضا در محل کار و  يدرصد 30حداکثر تا  یند با حضورفیزیکتوان یدانشگاه م يمستقر در پارك علم و فناور يواحدها -5
) به يمحدود (در طول وقت ادار يهازمان يبرا ،يپارك علم و فناور سیرئ دییمربوطه و تا رعاملیتوسط مد تیمسئول رشیپذ

 ونیاتوماس قیا از طرهشرکت رانیمجوز حضور افراد، توسط مد يتقاضا درخواست ،ادامه دهند. در این موارد الزم است تیفعال
 به حراست دانشگاه اعالم شود. جهیارسال و نت یبررس جهت يپارك علم و فناور تیریمد به يادار

سبز و  يو ساختمان، فضا ساتیتأس ،یکیزیحفاظت ف ،یکیالکترون يهاحضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به سامانه -6
ها (شامل کارکنان ادارات امور خوابگاه، کارکنان و پیمانکاران امور تغذیه، مستقر در خوابگاه انیمرتبط با دانشجو یبانیخدمات پشت

واحد مربوطه  ریامور محوله، بسته به اعالم مد دیانجام مف ي)، با حداقل تعداد الزم برایخوابگاهمرکز بهداشت و پرسنل خدمات 
 است. يدانشگاه، ضرور یو مال يو تایید معاونت ادار

ها بخش هیاست. کل يضرور یو مال يامور ادار ،ییامور دانشجو ،یامور آموزش يهاکارمندان بخش يدرصد 30: حضور 3 رهتبص
 انجام دهند. ،يتوسط کارکنان به صورت دورکار ییانجام امور اجرا لیتسه يها اقدامات الزم را براو دانشکده

 خود ادامه خواهد داد. يحضور تیشنبه و دوشنبه به فعال يروزها ادشده،ی: مرکز بهداشت دانشگاه در طول زمان 4 تبصره
کارکنان از  ران،یمد یبا هماهنگ ،یرسانفراهم باشد، جهت تداوم خدمات يکه امکان انجام کار از طریق دورکار يدر موارد -7

به  ازیاز امور، ن ین مقدمات برخفراهم کرد ایانجام  يخود ادامه خواهند داد. چنانچه در مواقع ضرور فیبه وظا يدورکار قیطر
در دانشگاه حضور خواهند  يبه صورت مورد ت،یمسئول شیمربوطه و پذ ریبا نظر مد کارکنانحضور در دانشگاه داشته باشد، 

 .افتی
و  یبهداشت يهاکامل پروتکل تیکه حضور افراد در دانشگاه مجاز شمرده شده است، افراد ملزم به رعا يدر همه موارد -8

، نحوه 19 دیکوو يبیمار يریفراگ زانیهشدار از نظر م تیوضع رییاست در صورت تغ یهیخواهند بود. بد یاجتماع يگذارلهفاص
 خواهد شد. یرساناطالع ،يبعد يهابا توجه به بخشنامه انیوکارکنان و دانشج ،یعلم ئتیه يحضور اعضا

 
، تبصره 4و  بند 8با تعداد  1399آذرماه  01در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يشورا سی و نهم مصوبات جلسه

 به تصویب اعضاي حاضر در جلسه رسید./
 


