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 بسمه تعالی
 08/09/1399تاریخ برگزاري: 
 40شماره 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 بحث،  ریز يبرگزار شد و بندها 1399آذرماه  08و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز شنبه  ییبازگشا يشورا جلسهمین چهل
 قرار گرفت: بیو تصو یبررس

آذر  14تا  1399 آذر 8 خیتاراز مقرر شد  01/09/1390 خیدر تار يامرحله ییبازگشا يجلسات قبل شورامصوبات باتوجه به  -1
تمامی  07/09/1399 و مورخ /189951 (هفته جاري) و باتوجه به نامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري به شماره 1399

 .کنندکارمندان را لحاظ فیزیکی واحدهاي اداري دانشگاه، حداکثر کاهش در حضور 
جلسات اداري، نشست هاي گروهی، جلسات دفاعیه پایان نامه هاي دانشجوئی مطابق برگزاري جلسات آموزشی، سمینارها،  -2

 آنچه در بخشنامه گذشته اعالم شده، بصورت مجازي برقرار خواهد بود
و فقط در موارد  نظارت داشتهیان با دقت بیشتر در مورد حضور و تردد دانشجوخواسته شود ها دانشکدهاز روساي مقرر شد  -3

مسئولین دفاتر دانشکده کارشناسان و  .موافقت کنندبا حضور دانشجویان  (دانشجویان در مرحله فارغ التحصیلی) بسیار ضروري
 . حضور فیزیکی نداشته باشندحتی المقدور ها نیز به جز در موارد کامال ضروري، وظایف خود را به صورت دورکاري انجام داده و 

) به هدایت تماسشماره تلفن واحدهاي اداري که کارشناسان آن در دورکاري هستند، به صورت انتقال تماس (الزم است  -4
صورت گیرد تا خللی در خدمات ارائه شده توسط آنها صورت نگیرد و بطور کامل در دسترس افراد این تلفن همراه  گونه اي به

 باشند
براي هاي خود ادامه دهند و کتابخانه در هفته جاري کارمندان کتابخانه به طور کامل از طریق دورکاري به فعالیتمقرر شد  -5

 حضوري تعطیل باشد. مراجعات
  دامه در صفحه بعدا
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 ادامه مصوبات جلسه:
 
بیشترین تعداد دورکاري ممکن لحاظ نیز سعی شود  و فناوري اطالعات دانشگاهرایانه اي بخش مرکز خدمات در مقرر شد  -6

 ر انجام امور مربوط به آن واحد خللی ایجاد نگردد.د مشروط بر اینکهشود 
 حضور اعضاي واحد حراست و تاسیسات در طول این مدت الزامی  است -7
سازمان اداري  27/08/1399مورخ  374899دانشگاه مطابق بخشنامه شماره و مراکز رشد پارك علم و فناوري  درمقرر شد  -8

، به حداقل ممکن (با مستقرهاي جلوگیري شود و حضور افراد در شرکت  يجد طور به رجوع ارباباز تردد و استخدامی، 
 رعایت حداکثر کاهش در حضور کارمندان) تقلیل پیدا کند.

توصیه اکید مدیریت دانشگاه  ،07/09/1399 و مورخ /189951 باتوجه به نامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري به شماره -9
زیکی و انجام کارهاي اداري به صورت دورکاري است. البته این موضوع مشروط بر این است که در روند بر اصل عدم حضور فی

و فعالیت واحد مذکور در طول  هدشخللی ایجاد ندر حد امکان ها، کارها با توجه به صالحدید هریک از مدیران و مسئولین بخش
 .نشوداین مدت منقطع 

 
، به تصویب اعضاي بند 9با تعداد  1399آذرماه  08در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يشورا مچهلمصوبات جلسه 

 حاضر در جلسه رسید./
 


