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 بسمه تعالي
 20/05/1400تاریخ برگزاری: 

 67شماره 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

 دانشگاهو تحصیالت تکمیلي دکتر سعید عمادی، مدیر امور آموزشي  -3

 دانشگاه ای و فناوری اطالعاتدکتر ابراهیم انصاری، مدیر امور خدمات رایانه -4

 عباس بیگلری، مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه -5

 عمومي دانشگاهمحسن امیر، کارشناس روابط  -6

 

 مصوبات جلسه:

 

برگزار  1400 مرداد 20شنبه چهار روز 9:30ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینهفتو  شصت

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز یشد و بندها

 

ویژه در های دانشگاه بهگذاری اجتماعي در تمامي بخشهای بهداشتي و فاصلهد، رعایت کلیه موارد پروتکلشتاکید  -1

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

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

دانشجویان نیز موظفند در صورت بروز هرگونه عالئم . باشدمي اماکن و محوطه دانشگاه ممنوع هرگونه تجمع درپیک پنجم، 

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

 

از سوی مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه مبني بر اعالم اسامي و شهر محل سکونت دانشجویان ای مقرر شد نامه -2

اند، برای دانشگاه علوم پزشکي زنجان ارسال گردد تا ضمن هماهنگي با های دانشجویي مستقر نشدهغیربومي که در خوابگاه

ت واکسیناسیون در شهر محل سکونت خود، به نزدیکترین های دیگر، دانشجویان ذکرشده جههای علوم پزشکي استاندانشگاه

 پایگاه انجام واکسیناسیون آن شهر معرفي شوند.

 

 نسخه بروزشدهاندازی سازی و راهپیاده سنجي،به مرکز کامپیوتر دانشگاه ماموریت داده شد تا هرچه سریعتر فرایند امکان -3

های دانشجویي، جام این بروزرساني، توجه داشته باشند تا در روند دفاعیهسیستم آموزش مجازی را آغاز نماید. همچنین برای ان

 ای ایجاد نشود. سمینارهای هفتگي، جلسات دانشکده و یا گروهي و سایر موارد مشابه وقفه

 

به  بند 3با تعداد  1400 مرداد 20 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورام هفتشصت و مصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


