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 بسمه تعالي
 15/01/1400تاریخ برگزاری: 

 53شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 حاضرین در جلسه:

 

 دکتر بابک کریمي، رئیس دانشگاه -1

 پژوهشي دانشگاه-مالي و آموزشي-دکتر رشید زارع نهندی، معاون اداری -2

 اجتماعي دانشگاه-و فرهنگي يمعاون دانشجویدکتر علي فروش باستاني،  -3

 دانشگاهو تحصیالت تکمیلي دکتر سعید عمادی، مدیر امور آموزشي  -4

 دانشگاه ای و فناوری اطالعاتدکتر ابراهیم انصاری، مدیر امور خدمات رایانه -5

 عباس بیگلری، مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه -6

 عمومي دانشگاهمحسن امیر، کارشناس روابط  -7

 

 مصوبات جلسه:

 

 یبرگزار شد و بندها 1400فروردین  15شنبه یکو ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز  یيبازگشا یشورا جلسهمین وسو  پنجاه

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز

 

معاونت سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداری  15/01/1400مورخ  161/2/47با توجه به دستورالعمل ابالغي در نامه شماره  -1

های کلیه بخشدر ( 22/01/1400به مدت یک هفته )تا تاریخ  16/01/1400دوشنبه  روزهای اجرایي، از زنجان به دستگاه

به صورت درصد کارمندان  50 دانشجویي و مرکز رایانه و خدمات فناوری اطالعات( دانشگاه )به استثناء نگهباني و حراست، امور

شود های اداری غیرضروری لغو ميد. کلیه ماموریتکرخواهند انجام وظیفه در دانشگاه و بقیه به صورت دورکاری حضور فیزیکي 

های رساني به مدیران و تمامي بخشتمامي جلسات به صورت مجازی برگزار خواهند شد. مقرر شد جهت اطالع کماکانو 

ای را در سامانه اتوماسیون اداری تهیه نموده و پس نویس متن نامهدانشگاه، مدیر محترم امور اداری و پشتیباني دانشگاه پیش

 د.رسال خواهند کرهای مختلف امالي دانشگاه، به بخش –از امضای معاون محترم اداری 

 

مصوبات( هرگونه دید و  -بخش ج  6ابالغي شصت و دومین جلسه ستاد ملي مدیریت کرونا )بند  با توجه به دستورالعمل -2

گذاری اجتماعي و های فاصلهپروتکل اعضای دانشگاه موظف هستندباشد. کلیه های دانشگاه ممنوع ميبازدید نوروزی در بخش

 رعایت نمایند.به صورت کامل های بهداشتي را پروتکل

 

  ه بعدادامه در صفح
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 بسمه تعالي
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 53شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:

 

مورخ  161/2/47به دستورالعمل ابالغي در نامه شماره مقرر شد با توجه به وضعیت نارنجي شهر زنجان و با استناد  -3

های اجرایي، و همچنین روند رو به افزایش موج معاونت سیاسي، امنیتي و اجتماعي استانداری زنجان به دستگاه 15/01/1400

( 22/01/1400فاز نخست بازپذیرش دانشجویان به مدت یک هفته )تا مورخ یافته ویروس کرونا، های جهشجدید شیوع سویه

افتد. بدیهي است در صورت مهیا شدن شرایط و تایید مراجع ذیصالح از جمله ستاد مقابله با کرونا )ملي و استاني( به تعویق مي

 متعاقبا امکان بازپذیرش در آن تاریخ اعالم خواهد شد.

 

به  بند 3با تعداد  1400 فروردین 15خ در تاری و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا مسوپنجاه و مصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


