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 بسمه تعالی
 15/09/1399تاریخ برگزاري: 
 41شماره 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  15و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز شنبه  ییبازگشا يشورا جلسهو یکمین چهل 
 قرار گرفت: بیو تصو یبحث، بررس

و  یبهداشت يهاکامل پروتکل تیمستقر در شهر زنجان، با رعا انیدانشگاه و دانشجو يهامستقر در خوابگاه انیدانشجو -1
به دانشگاه مراجعه کنند.  15/09/1399 خیاز تار توانندیم یو در صورت ضرورت جهت انجام امور پژوهش یاجتماع يگذارفاصله
 .دیضرور اجتناب ورز ریغ يهااز مالقات دیبوده و با يشود زمان حضور در دانشگاه در طول ساعات ادار دیتاک دیبا نیهمچن
 ها است.دانشکده يمصوبه برعهده روسا نیا حیصح ي: نظارت بر اجراتبصره

 اتیه ي. اعضاافتیادامه خواهد  ي) به صورت مجازنامهانیها و جلسات دفاع از پا(شامل کالس یآموزش يهاتیفعال هیکل -2
در دانشگاه  حضور داشته  توانندیو پژوهش دارند، کماکان م سیتدر يبرا شگاههایبه استفاده از دفاتر کار و آزما ازیکه ن یعلم

 باشند.
کار خود  يهادر اتاق انیدانشجو يحضور رشیدر هنگام حضور در دانشگاه، از پذ یعلم اتیه ياعضا شودیم دی: تاکتبصره

 اجتناب کنند.
 بالمانع است. یعلم اتیه يهمانند اعضا يپسادکتر نی: حضور محققتبصره

 تیمحدود نهیدر زم 13/09/1399کرونا مورخ  یستاد مل 4شماره  هیشهر زنجان، برطبق اطالع ینارنج تیبا توجه به وضع -3
 انیدانشجو رشیدانشگاه، پذ يو اعضا انیدر کشور، به منظور حفظ سالمت دانشجو یقرمز و نارنج تیبا وضع يشهرها يسفر برا

 .باشدینم ریپذفاز سوم کماکان امکان
  در صفحه بعد ادامه
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 بسمه تعالی
 15/09/1399تاریخ برگزاري: 
 41شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:
 
هوشمند  تیریبا موضوع طرح جامع مد یو استخدام يسازمان ادار 27/08/1399مورخ  374899با استناد به بخشنامه شماره  -4

درصد کارکنان 50در شهر زنجان، حضور حداکثر  ینارنج تی، و باتوجه به وضع19-دیکوو يماریروند ب تیبا وضع هاتیمحدود
 هربخش خواهد بود. رانیعهده مدامر به نی. نظارت بر اباشدیدانشگاه مجاز م طیدر مح

ممکن لحاظ  يتعداد دورکار نیشتریشود ب یسع زیاه ناطالعات دانشگ يو فناور ياانهیمقرر شد در بخش مرکز خدمات را -5
 نگردد. جادیا یدر انجام امور مربوط به آن واحد خلل نکهیشود مشروط بر ا

 است. یمدت الزام نیدر طول ا ساتیواحد حراست و تاس يحضور اعضا -6
 يرصد کارمندان پارك و کارکنان واحدهاد50و مراکز رشد دانشگاه، با توجه به حضور حداکثر  يمقرر شد در پارك علم و فناور -7

 يپارك علم و فناور سیمصوبه برعهده رئ نیا يشود. نظارت بر حسن اجرا يریجلوگ االمکانیفناور، از تردد ارباب رجوع حت
 دانشگاه است.

 يبرا يخود ادامه دهند و کتابخانه در هفته جار يهاتیبه فعال يدورکار قیمقرر شد کارمندان کتابخانه به طور کامل از طر -8
 باشد. لیتعط يمراجعات حضور

 نهیهزجهت کمک الیر ونیلیم کیروز دانشجو، مبلغ  داشتیدانشگاه مقرر شد به مناسبت گرام سهیرئ اتیبا موافقت ه -9
 دانشگاه پرداخت شود. انیاز دانشجو کیبه هر نترنت،یا

 نیاست. البته ا يبه صورت دورکار يادار يو انجام کارها یکیزیدانشگاه بر اصل حداقل حضور ف تیریمد دیاک هیتوص -10
 یها، در حد امکان خللبخش نیو مسئول رانیاز مد کیهر دیاست که در روند کارها با توجه به صالحد نیموضوع مشروط بر ا

 ن مدت منقطع نشود.یواحد مذکور در طول ا تینشده و فعال جادیا
 

 3و  بند 10با تعداد  1399آذرماه  15در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يشورا چهل و یکممصوبات جلسه 
 ، به تصویب اعضاي حاضر در جلسه رسید./تبصره

 


