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 بسمه تعالی
 11/12/1399تاریخ برگزاري: 
 49شماره 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 دانشگاهمحسن امیر، کارشناس روابط  -7
 

 مصوبات جلسه:
 

 ریز يبرگزار شد و بندها 1399 اسفند 11شنبه دوو ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز  ییبازگشا يشورا جلسهمین نهچهل و 
 قرار گرفت: بیو تصو یمورد بحث، بررس

 
هاي کارشناسی ارشد و نامهپیشرفت پایانیافته ویروس کرونا، تسهیل هاي جهشبه منظور جلوگیري از انتشار سویه مقرر شد -1

عید براي باز بودن دانشگاه در طول ایام تعطیالت الزم  تمهیدات ،و در راستاي کاهش رفت و آمد دانشجویان، هاي دکتريرساله
انشجویان . لذا رعایت موارد ذیل براي آن دسته از دفراهم شود )1400فروردین  13لغایت  1399اسفندماه  27(از تاریخ نوروز 

 متقاضی شرکت در این طرح ضروري و الزامی است.
 
 24پذیر نبوده و خروج دانشجو براي مدت بیش از ساعت از ابتدا تا انتهاي طرح امکان 24ترك دانشگاه براي مدت بیش از  -2

 13رش (پس از تاریخ بایست براي فرایند مجدد پذیساعت از دانشگاه به منزله خروج ایشان از طرح می باشد. این افراد می
 ) ثبت درخواست نمایند.1400فروردین 

 
ها و ویژه در خوابگاههاي دانشگاه بهدر تمامی بخش گذاري اجتماعیفاصلهبهداشتی و هاي رعایت کلیه موارد پروتکل -3

 ها الزامی است.آزمایشگاه
 
 

  ادامه در صفحه بعد
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 بسمه تعالی
 11/12/1399تاریخ برگزاري: 
 49شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:
 
در دوران مقابله با ویروس کرونا، از خدمات سرو غذاي ها، طبق روال معمول دانشگاه مقرر شد دانشجویان مستقر در خوابگاه -4

 مند باشند. هزینه غذا در طول ایام این طرح به صورت آزاد دانشجویی محاسبه خواهد شد.ها بهرهگرم در محل خوابگاه
 
فراهم ها است آن دسته از دانشجویان که فعالیتشان در آزمایشگاهادامه کار ها تمهیدات الزم را براي مقرر شد روساي دانشکده -5

ها را دانشجویان حاضر در آزمایشگاهارت بر نظهر دانشکده تعدادي از اساتید را معرفی می کنند تا به نوبت در طول طرح  .دکنن
ها و نامهشود، از این فرصت به وجود آمده در جهت پیشرفت پایانتوصیه میو دانشجویان ها داشته باشند. به اعضاي دانشکده

 ها، به حد کمال و مطلوب، استفاده نمایند.رساله
 
 مراتب را به اطالع امور دانشجویی دانشگاه برسانند.بالفاصله موظفند  دانشجویانصورت بروز هرگونه عالئم بیماري، در  -6
 
صورت مطابق برنامه فعلی ریزي جهت حضور حداقل یک پزشک مورد اعتماد دانشگاه، در طول ایام این طرح مقرر شد برنامه -7

 پذیرد.
 
 د.انجام دهندر ایام این طرح را کارمندان ریزي حضور مالی دانشگاه و مدیر اداري و پشتیبانی، برنامه -مقرر شد معاون اداري -8
 

تصویب به  بند 8با تعداد  1399 اسفند 11در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يشورا منهچهل و مصوبات جلسه 
 اعضاي حاضر در جلسه رسید./

 


