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 بسمه تعالي
 21/04/1400تاریخ برگزاری: 

 65شماره 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:

 

برگزار شد  1400 تیرماه 21شنبه دو روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینپنجو  شصت

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز یو بندها

 

شورای بازگشایي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  1400تیرماه  19و مورخ /83148استناد به نامه شماره با مقرر شد  -1

دانشگاه  اعضایجهت واکسیناسیون را نیز برعهده گرفته و « کارگروه آغاز سال تحصیلي»ستاد مقابله با کرونا دانشگاه، وظایف 

 های الزم صورت پذیرد.اقدامات و هماهنگي

 

مورخ  52577استناد به ابالغیه معاونت اجتماعي، امنیتي و انتظامي ستاد ملي مدیریت بیماری کرونا، در ابالغیه شماره با  -2

از گروه  هاتغییر گروه شغلي فعالیت کتابخانهها و بازنگری و ویرایش طرح جامع مدیریت محدودیتدر زمینه  1400تیرماه  2

 جهت استفاده دانشجویان 1400مرداد  1شده، از تاریخ کمان دانشگاه بر طبق ضوابط درجتابخانه ترخانه ک، قرائت2به گروه  3

 :بازگشایي خواهد شدگذاری اجتماعي، های بهداشتي و فاصلهبا رعایت پروتکل این دانشگاه،

 است.مجاز درصد ظرفیت 30فعالیت کتابخانه در شهرهای نارنجي با  -1

مترمربع  4متری و فضای مورد نیاز 2)رعایت فاصله یک دانشجو فقط در کنار هر میز یک صندلي برای استفاده  -2

 فراهم شود.برای هر شخص( 

 ، حداکثر دو ساعت است.خانهزمان حضور دانشجو در بخش قرائت -3

 

  ادامه در صفحه بعد
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 بسمه تعالي
 21/04/1400تاریخ برگزاری: 

 65شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:

 

آغاز پیک احتمال با توجه به قرارگیری شهر زنجان در وضعیت نارنجي و شیوع و گسترش سویه جدید دلتا کروناویروس و  -3

متوقف تا اطالع ثانوی ، که خوابگاه را ترک کرده اند، در خوابگاهها يانیو دانشجو دیجد انیدانشجو رشذیپپنجم کرونا، هرگونه 

الخصوص برای تمامي اعضای دانشگاه علي ياجتماع یفاصله گذارهای بهداشتي و پروتکل شیاز پ شیکامل و ب تیرعا. مانديم

 د.شوتوصیه مياکیدا دانشجویان عزیز، 

 

به  بند 3با تعداد  1400 تیرماه 21 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورام پنجشصت و مصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


