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 بسمه تعالی
 23/12/1399تاریخ برگزاري: 
 51شماره 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
 محسن امیر، کارشناس روابط عمومی دانشگاه -6
 

 مصوبات جلسه:
 

مورد  ریز يبرگزار شد و بندها 1399 اسفند 23و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز شنبه  ییبازگشا يشورا جلسهمین و یک پنجاه
 قرار گرفت: بیو تصو یبحث، بررس

 
اي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در جلسه پنجاهم در جهت جلوگیري از رفت و آمدهاي بالقوه شوراي بازگشایی مرحله -1

افتاده، تمهیداتی دوران شیوع سویه هاي جدید ویروس کرونا، و ایجاد فرصتی براي پیشبرد امور پژوهشی عقبخطرآفرین در 
ها، مورد تصویب واقع  شده بود. علیرغم این موضوع و با توجه به گزارش روساي دانشکده 1400فراهم نموده و طرح نوروزي 

هاي دانشجویی در ایام تعطیالت شود و خوابگاهکان لم یکن اعالم می استقبال مناسبی از این طرح نشده است. و لذا این طرح
 تعطیل خواهند بود. 1400عید نوروز 

 
جلسه چهل و هشتم شوراي مصوبه (بر طبق بند یک ها پس از تعطیالت نوروزي دانشجویان در هنگام بازگشت به خوابگاه -2

این هاي تقاضاي حضور هستند. ملزم به تکمیل فرم) 1399اسفندماه  5رخ اي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه موبازگشایی مرحله
. دانشجویان پس از تایید بگیرندمعاونت امور دانشجویی مورد بررسی قرار  تا دراز هفته دوم فروردین ارسال شوند  بایدتقاضاها 

جه ظرفیت محدود انجام معاینات اولیه پزشکی توانند به خوابگاه مراجعت کنند. باتومیشده، و زمانبندي انجامامور دانشجویی 
معاونت دانشجویی میسر خواهد  ریزيبرنامهدانشگاه براي هریک از دانشجویان، امکان ورود دانشجویان در چند نوبت و بر طبق 

 شد.دلیل حفظ سالمتی تمامی دانشجویان جلوگیري خواهد شده، بهتاییدبود. و از هرگونه ورود دانشجویان بدون فرم 
 

تصویب به  بند 2با تعداد  1399 اسفند 18در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يشورا پنجاهممصوبات جلسه 
 اعضاي حاضر در جلسه رسید./

 


