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 بسمه تعالي
 02/06/1400تاریخ برگزاری: 

 68شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 حاضرین در جلسه:

 

 شگاهدکتر بابک کریمي، رئیس دان -1

 پژوهشي دانشگاه-الي و آموزشيم-کتر رشید زارع نهندی، معاون ادارید -2

 اجتماعي دانشگاه-و فرهنگي يیمعاون دانشجودکتر علي فروش باستاني،  -3

 دانشگاهو تحصیالت تکمیلي ، مدیر امور آموزشي دکتر سعید عمادی -4

 محسن امیر، کارشناس روابط عمومي دانشگاه  -5

 

 مصوبات جلسه:

 

برگزار  1400 شهریور 2شنبه سه روز 12ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینتشهو  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 مقرر و  -1

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

روز هرگونه عالئم ورت بدانشجویان نیز موظفند در ص. باشدمي اماکن و محوطه دانشگاه ممنوع هرگونه تجمع درپیک پنجم، 

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

 

ه قرر شد باتوجه به معرفي شدن دانشجویان مستقر در خوابگاه جهت انجام واکسیناسیون، لیستي از این دانشجویان کم -2

 . سپس علت عدم انجام واکسیناسیون بررسي گردد.یه شوداند، از سوی معاونت دانشجویي تهدوز اول واکسن را دریافت نکرده

 

ای، تعداد گیری فاز بعدی بازگشایي مرحلهمقرر شد از سوی مدیریت امور آموزشي، برای جلسه آتي جهت تصمیم -3

ا همکاری نامه و یا رساله دکتری خود هستند، مشخص و باند و در آستانه دفاع از پایاندانشجویاني که فرم الف را پر کرده

 معاونت دانشجویي، تعداد افراد این دسته که در خوابگاه ساکن هستند تخمین زده شود.

 

های دانشجویان واکسینه شده را برای شد معاونت دانشجویي طرح تخمیني از حالت افزایش ظرفیت اتاق همچنین مقرر -4

های بزرگ را بررسي ورت دونفره شدن اتاقتغییر در صهای هر خوابگاه و میزان جلسه آتي ارائه نماید. همچنین ظرفیت اتاق

 و گزارشي برای جلسه آتي آماده نماید.

 

  ادامه در صفحه بعد 
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 68شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:

 

نین وآمد دارند، تهیه شود. همچاند و به دانشگاه رفتمقرر شد برای جلسه آتي اسامي دانشجویان بومي که واکسینه نشده -5

های دانشجویاني که در طرح ( و 1399فراخوان نشده )شامل دانشجویان ورودی سال بومي تعداد و اسامي دانشجویان غیر

 آتي آمار نهایي تکمیل و ارائه شود.اند، تهیه و برای جلسه فراخوان شرکت نکرده

 

پژوهشي آماده شود و -اند، توسط معاونت آموزشيواکسینه شدهمقرر شد فهرست اسامي اعضای هیات علمي که تاکنون  -6

 گیری شود.اند، تصمیمدر جلسات بعدی در مورد کساني که واکسینه نشده

 

به  بند 6با تعداد  1400 شهریور 2 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورام هشتشصت و مصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


