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 بسمه تعالی
 25/12/1399تاریخ برگزاري: 
 52شماره 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:
 

 ریز يبرگزار شد و بندها 1399 اسفند 25شنبه دوو ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز  ییبازگشا يشورا جلسهمین دوو  پنجاه
 قرار گرفت: بیو تصو یمورد بحث، بررس

 
گیري بیماري کرونا و در صورتی که ستاد مقابله با کرونا کشور در ایام پس از تعطیالت عید نوروز، باتوجه به وضعیت همه -1

هاي بازپذیرش دانشجویان غیربومی و مستقر در خوابگاهفرآیند شرایط موجود در کشور در آن زمان، اجازه پذیرش صادر فرماید، 
 دانشجویی به شرح زیر خواهد بود:

 
دانشجویان و  1397براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودي سال  ،فروردین هفته سومفاز نخست بازپذیرش:  •

 1397و مقطع دکتري مستقیم ورودي سال  1396ورودي تا سال دکتري پیوسته مقطع 
 

و تمامی  1398براي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودي سال  ،فروردینهفته چهارم فاز دوم بازپذیرش:  •
 1397ورودي تا سال دانشجویان دکتري ناپیوسته 

 
هاي تقاضاي حضور در دانشگاه نموده و بایستی شروع به تکمیل فرم 1400دانشجویان از هفته دوم فروردین ماه همچنین این 

هاي اعالمی از طرف در تاریخ وها نیز بالفاصله نظر خود را به امور دانشجوئی دانشگاه ارسال کنند. اساتید راهنما و دانشکده
اسکان هاي دانشجویی توسط پزشکان دانشگاه در خوابگاه معاونت دانشجویی، به دانشگاه مراجعه نموده و پس از معاینه عمومی

 .داده خواهند شد
 

  ادامه در صفحه بعد
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 بسمه تعالی
 25/12/1399تاریخ برگزاري: 
 52شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:
 
هاي تقاضا را تکمیل و ارسال نمایند. الزم است آن دسته از بایست قبل از حضور در دانشگاه فرممینیز دانشجویان بومی  -2

معاینه واقع شوند. سپس اند به پزشک دانشگاه مراجعه نموده و مورد دانشجویان بومی که در تعطیالت نوروزي به مسافرت رفته
 .توانند به دانشکده ها تردد کننداین دانشجویان می

 
به  بند 2با تعداد  1399 اسفند 25در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا يشورا پنجاه و دوممصوبات جلسه 

 تصویب اعضاي حاضر در جلسه رسید./

 


