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 بسمه تعالي
 04/05/1400تاریخ برگزاری: 

 66شماره 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 و  1400 مرداد 4شنبه دو روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینششو  شصت

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز یبندها

 

روند پذیرش و وضعیت قرمز شهر زنجان، م، روند رو به افزایش شیوع ویروس کرونا در دوران پیک پنجمقرر شد با توجه  -1

 باشد.، کماکان تا اطالع ثانوی متوقف های دانشجویيجدید در خوابگاه دانشجویان غیربومي

 

 ویژه درهای دانشگاه بهگذاری اجتماعي در تمامي بخشهای بهداشتي و فاصلهد، رعایت کلیه موارد پروتکلشتاکید  -2

الزامي است. همچنین با )حتي در صورت انجام مراحل واکسیناسیون( ها برای تمامي اعضای دانشگاه ها و آزمایشگاهخوابگاه

های ستاد ملي مدیریت بیماری کروناویروس در مورد شدت شیوع بیشتر سویه دلتا کروناویروس در دوران استناد به بخشنامه

دانشجویان نیز موظفند در صورت بروز هرگونه عالئم . باشدمي وطه دانشگاه ممنوعاماکن و مح هرگونه تجمع درپیک پنجم، 

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

 

از سوی وزارت  1400باتوجه به اعالم زمان واکسیناسیون اعضای خانواده نظام آموزش عالي کشور در مرداد و شهریور  -3 

مشاغل پربرخورد/مشاغل پرخطر/نظام آموزشي از سوی برای حقیقات و فناوری و تایید انجام واکسیناسیون در فاز سوم علوم، ت

اجرای »طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مقرر شد دکتر علي فروش باستاني به عنوان رابط دانشگاه در 

  در دانشگاه ل مناسبيـمحي زنجان معرفي شود. همچنین به دانشگاه علوم پزشک« 1400واکسیناسیون و آغاز سال تحصیلي 

 

  ادامه در صفحه بعد
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 ادامه مصوبات جلسه:

 

 کان معتمد دانشگاه اندیشیده شود.و تمهیدات الزم برای حضور پزش، درنظر گرفته شود واکسیناسیونعملیات انجام  برای

نفر کارمند مستعد  4از سوی مدیر اداری و پشتیباني تعداد د. شخواهد امکانات و تجهیزات الزم در این محل گردآوری  سپس

موثر اجرای  . الزم به ذکر است زمانشودتامین ميمکاری کامل همشارکت و جهت و پرانرژی برای روزهای اجرای این طرح، 

این طرح، پس از اعالم و تایید مقامات ستاد مدیریت کرونای استان و شهرستان زنجان و درج در سامانه کشوری سالمت و 

 واکسیناسیون وزارت بهداشت و درمان کشور، به صورت دقیق به اطالع تمامي اعضای دانشگاه خواهد رسید.

 

به  بند 3با تعداد  1400 مرداد 4 در تاریخ د مقابله با کرونا دانشگاهو ستا یيبازگشا یشورام شششصت و مصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


