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 بسمه تعالي
 03/03/1400تاریخ برگزاری: 

 60شماره 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:

مورد  ریز یبرگزار شد و بندها 1400 خرداد 3شنبه دوو ستاد مقابله با کرونا دانشگاه روز  یيبازگشا یشورا جلسه شصتمین

 قرار گرفت: بیو تصو يبحث، بررس

 

دکتری ، دانشجویان مقاطع 1400خرداد  8وضعیت شهر زنجان در حالت نارنجي، مقرر شد از روز شنبه ثبات با توجه به  -1

، پس از تکمیل مجدد فرم خوداظهاری و درخواست 94 و دکتری پیوسته ورودی سال 1396تا  1392ورودی سال  ناپیوسته

خرداد( فرصت دارند تا در قالب فاز  14خرداد لغایت  8حضور، 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 مدت مقرر  1400وم طرح بازفراخوان س

 به دانشگاه مراجعه نکنند، به دانشجویان فازهای بعدی واگذار خواهد شد. 

 

اردیبهشت  25نا دانشگاه، مقرر شد از تاریخ ای و ستاد مقابله با کروشورای بازگشایي مرحله 58با استناد به بند دوم جلسه  -2

های بازگشایي ساعت به منزله خروج ایشان از طرح 24ترک دانشگاه برای دانشجویان مستقر در خوابگاه، به مدت بیش از  1400

مجددا انجام قلمداد شود. این دانشجویان در صورت تمایل به بازگشت به خوابگاه باید کلیه مراحل تقاضای حضور در دانشگاه را 

ساعت، دانشجو  24بدهند. بدیهي است در صورت نیاز )آموزشي، پژوهشي و سایر موارد( به ترک دانشگاه به مدت بیش از 

موظف است پیش از ترک دانشگاه، مراتب را به صورت کتبي و با هماهنگي استاد راهنما و رئیس دانشکده، به اطالع واحد 

رساني پس از ترک دانشگاه، غیرقابل پذیرش و به منزله خروج ایشان از طرح ه اطالعمعاونت دانشجویي، برساند. و هرگون

 باشد.مي

 

تصویب به  بند 2با تعداد  1400 خرداد 3در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا شصتممصوبات جلسه 

 اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


