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 بسمه تعالی
 29/10/1399تاریخ برگزاري: 
 46شماره 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-ی و فرهنگییمعاون دانشجودکتر 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
 وابط عمومی دانشگاهررعنا مغانلو، مدیر  -7
 مومی دانشگاهمحسن امیر، کارشناس روابط ع -8
 

 مصوبات جلسه:
 

مورد  ریز يبرگزار شد و بندها 1399 يد 29و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز شنبه  ییبازگشا يشورا جلسهمین و ششهل چ
 قرار گرفت: بیو تصو یبحث، بررس

 
 يفازها ریبه شرح ز ،19-دیکوو يماریب وعیبر تداوم روند کاهش سرعت ش یمبن یبا توجه به اعالم مراجع بهداشتمقرر شد  -1

 :دانشگاه آغاز شوند ییبازگشا يبعد
 
 1397 ي) ورودی(از کارشناس میمستق يدکتر انی، دانشجو1397 يورود وستهیناپ يدکتر انیدانشجو رشیفاز پنجم: پذ •

 بهمن. 4، از روز شنبه 1396 ي) ورودپلمی(از د کیزیف وستهیپ يدکتر انیو دانشجو
 

 بهمن. 11، از روز شنبه 1398 يارشد ورود یکارشناس انیدانشجو رشیفاز ششم: پذ •
 
را به موقع و با  ونیتقاضا در اتوماس يهافرم دیدر شهر زنجان که قصد حضور در دانشگاه را دارند با رساکنیغ انیدانشجو -2

 دییآن را اعالم و قبل از تا 19-دیبه کوو خود کانینزد يابتال ایکرده و در صورت داشتن هرگونه عالئم و  لیدقت کامل تکم
 اقدام به سفر نکنند. ییامور دانشجو

 
  ادامه در صفحه بعد
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 بسمه تعالی
 29/10/1399تاریخ برگزاري: 

 46جلسه:  شماره

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:
 
به  ،کنند و پس از ورود به دانشگاه تیرا به طور کامل رعا يو فاصله گذار یبهداشت نیدر طول سفر مواز یستیبا انیدانشجو -3

نشانه  نیگاه، در صورت مشاهده کوچکترسالمت مراجعه نموده و در طول حضور در دانش یگواه افتیپزشک دانشگاه جهت در
 .رندیتا تحت درمان الزم قرار گ ندیاعالم نما ییامور دانشجو ایخوابگاه و  نیدر اسرع وقت به مسئول ،يماریب
 
 هیکل ،يو تا اطالع ثانو ستین یدر محل دانشگاه الزام انیحضور دانشجو ،يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق يهابر بخشنامهبنا -4

 برگزار خواهند شد. يبه صورت مجاز هاشیها و هماکالس
 
تواند  یم یاست و در هر زمان بنا بر اعالم مراجع بهداشت یپاندم تیبهبود وضع ایمنوط به تداوم و  انیدانشجو رشیپذ روند -5

در  يماریب وعیش دیاحتمال تشد ،یمراجع بهداشت ینیب شیکه طبق پ دیتوجه داشته باش زینکته ن نیمتوقف شود. لطفا به ا
 اواخر بهمن و اسفند ماه وجود دارد.

 
به  بند 5با تعداد  1399 ماهدي 29در تاریخ  بله با کرونا دانشگاهو ستاد مقا ییبازگشا يشورا مششچهل و مصوبات جلسه 

 تصویب اعضاي حاضر در جلسه رسید./
 


