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 بسمه تعالي
 27/02/1400تاریخ برگزاری: 

 59شماره 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 1400 اردیبهشت 27شنبه دوو ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز  یيبازگشا یشورا جلسه میننهو  پنجاه

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز

 

، دانشجویان مقاطع 1400خرداد  1شنبه با توجه به قرارگرفتن وضعیت شهر زنجان در حالت نارنجي، مقرر شد از روز  -1

، پس از تکمیل مجدد فرم خوداظهاری و 93تا  90های و دکتری پیوسته ورودی سال 1397کارشناسي ارشد ورودی سال 

خرداد( فرصت دارند تا در  7خرداد لغایت  1درخواست حضور، در صورت تایید معاونت دانشجویي، به مدت یک هفته )از تاریخ 

به دانشگاه بازگردند. الزم به ذکر است ظرفیت خوابگاه دانشجویان فراخوان شده که در  1400وم طرح بازفراخوان قالب فاز د

شده در این همچنین دانشجویان فراخوانمدت مقرر به دانشگاه مراجعه نکنند، به دانشجویان فازهای بعدی واگذار خواهد شد. 

ای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مبني بر عدم ترک دانشگاه برای ایي مرحلهفاز، بایستي بند دوم جلسه پیشین شورای بازگش

 ساعت، را مدنظر قرار دهند. 24بیش از 

 

های کاری کارمندان محترم به با مالحظه این مورد که اکثریت اتاق، 28/07/1399مورخ  374899با استناد به بخشنامه  -2

موافقت ورکاری دبه صورت ، منوط بر احراز تمامي شرایط زیر  کارمندانرصد از د 30حداکثر  فعالیتباشد، با نفره ميصورت تک

 :واسطه دورکاری کارمند مختل نگرددروند کار به مشروط بر اینکه  شودمي

o گذاری اجتماعيو عدم امکان فاصلههای چند نفره کارمندان شاغل به کار در اتاق 

o  سال 10دارای فرزند زیر بانوان 

o ای مورد تایید پزشک معتمد دانشگاه فراد دارای بیماری زمینها 

o  د.نگذشته در تعامل و برخورد با فرد مبتال یا ناقل ویروس کرونا باش در یک هفتهکه افرادی 

  دامه در صفحه بعدا
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 ادامه مصوبات جلسه:

 
ویژه در های دانشگاه بهگذاری اجتماعي در تمامي بخشهای بهداشتي و فاصلهرعایت کلیه موارد پروتکلگردد، تاکید مي -3

های ستاد ملي مدیریت بیماری الزامي است. همچنین با استناد به بخشنامهبرای تمامي اعضای دانشگاه ها ها و آزمایشگاهخوابگاه

در صورت بروز هرگونه عالئم دانشجویان نیز موظفند . باشدمي شگاه ممنوعاماکن و محوطه دان هرگونه تجمع درکروناویروس، 

 بیماری، بالفاصله مراتب را به اطالع امور دانشجویي دانشگاه برسانند.

 

به  بند 3با تعداد  1400 اردیبهشت 27در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا منهپنجاه و مصوبات جلسه 

 اعضای حاضر در جلسه رسید./تصویب 

 


