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 بسمه تعالی
 08/10/1399تاریخ برگزاري: 
 43شماره 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-و فرهنگی یمعاون دانشجویدکتر 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
 عمومی دانشگاهوابط ررعنا مغانلو، مدیر -7
 محسن امیر، کارشناس روابط عمومی دانشگاه -8
 

 مصوبات جلسه:
 

 ریز يبرگزار شد و بندها 1399 ماهدي 8شنبه دوو ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز  ییبازگشا يشورا جلسهمین وسچهل و 
 قرار گرفت: بیو تصو یمورد بحث، بررس

 
، از روز جمعه در زنجانگیري بیماري کرونا کاهش شدت همهاعالم مراجع بهداشتی ذیصالح مبنی بر شد با توجه به مقرر  -1

 دکتري ناپیوسته، 97ورودي  اي(کارشناسی ارشدبازگشایی مرحلهو چهارم پذیرش دانشجویان در فاز سوم  1399ماه دي 12
رسانی ستا ایمیلی براي تمامی دانشجویان جهت اطالع) صورت پذیرد. در این را95و دکتري پیوسته فیزیک ورودي  96 ورودي

 ارسال خواهد شد. پژوهشی-آموزشی از دفتر معاونت
در کل مسیر سفر از مبدا به مقصد زنجان، کلیه  که توجه داشته باشند بایستیفراخوان بازگشایی  مشمول دردانشجویان  -2

ها گذاري اجتماعی را رعایت کنند. همچنین هریک از دانشجویانی که در میان بستگان نزدیک آنهاي بهداشتی و فاصلهپروتکل
 موردي از بیماري کرونا بوده است، باید به مدت دو هفته سفر خود را به تعویق بیندازد.

اي براي بازگشایی مرحله پنجم، فاز گیري بیماري کرونا در اولین فرصت ممکنتداوم کاهش همهمقرر شد در صورت  -3
 ورودي و دکتري پیوسته 97 ورودي ، دکتري مستقیم97 ورودي ، دکتري ناپیوسته98 ورودي کارشناسی ارشددانشجویان ( 

 گردد.  آغاز) 96
فروشگاه مستقر در دانشگاه نظارت داشته مدیریت جدید  فعالیتجام حسن انشروع به کار و  معاونت دانشجویی بر شدتاکید  -4

به  هامستقر در خوابگاه وآمد دانشجویانمراجعات و رفتاین فروشگاه بتواند بیشتر نیازهاي دانشجویان را برطرف کرده و باشد تا 
 شهر زنجان به حداقل برسد.

  ادامه در صفحه بعد
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 بسمه تعالی
 08/10/1399تاریخ برگزاري: 
 43شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:
 
 وعده شام ،به شهر زنجان ایشانوآمد مراجعات و رفتکاهش ها و رفاه حال دانشجویان مستقر در خوابگاهمقرر شد در جهت  -5

 شود. توزیعها هاي بهداشتی و به صورت گرم در محل خوابگاهنیز همانند وعده ناهار، با رعایت پروتکل
شوراي بازگشایی  40مصوبات جلسه  4در راستاي اجراي بند امور اداري دانشگاه با همکاري دفتر روابط عمومی، مقرر شد  -6

و انجام صحیح قراري انتقال خط تلفن در زمان دورکاري کارمندان گزارشی مبنی بر اجراي صحیح بر 8/9/1399مورخ اي مرحله
 براي جلسه آینده آماده نمایند.وظایف محوله 

 
تصویب به  بند 6با تعداد  1399 ماهدي 8در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يشورا چهل و سوممصوبات جلسه 

 اعضاي حاضر در جلسه رسید./
 


