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 بسمه تعالي
 16/06/1400تاریخ برگزاری: 

 69شماره 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

 ای و فناوری اطالعات دانشگاهدکتر 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  1400 شهریور 16شنبه سه روز 13:30ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینهنو  شصت

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

 

(، اسامي اعضای هیات علمي دانشگاه، 1400شهریور  2جلسه پیشین )مورخ  6مصوبه شماره در ابتدای جلسه با توجه به   -1

درصد اعضای هیات علمي واکسن کرونا 75دریافتي و زمان دریافت دوزهای اول و دوم ایشان بررسي شد. بیش از  نوع واکسن

 اندکسن نبودهرا دریافت کردند و بقیه ایشان به دلیل ابتال به بیماری کرونا در طي یک یا دو ماه گذشته، مقدور به دریافت وا

 مراجعه خواهند کرد.برای دریافت واکسن زودی و یا به

 

 1400شهریور ماه  15اعالم زمان واکسیناسیون دانشجویان بومي هر شهر از تاریخ به  اشارهبا معاونت دانشجویي دانشگاه  -2

به تفکیک استاني و در نمایش  را تعداد دانشجویان غیربومي غیر حاضر در دانشگاهآمار ، از طرف دانشگاه علوم پزشکي زنجان

د شوفراهم تا پس از مکاتبه با دانشگاه علوم پزشکي زنجان، مقدماتي  شدگیری تصمیم. در این زمینه ندشور ارائه دادای کنقشه

ا انجام دهند. براساس برآورد روزه به زنجان، واکسیناسیون خود رهای نزدیک، بتوانند با سفر یکتا دانشجویان مستقر در استان

 نفر خواهد بود. 300اولیه معاونت دانشجویي، تعداد این دانشجویان حدود 

 

ارسال نامه معرفي هریک به دانشگاه علوم  تاشد گیری های کشور نیز، تصمیمدانشجویان مستقر در دیگر استان در مورد -3

دانشجو( صورت پذیرد. همچنین  125شجویان )تعداد هماهنگي های الزم برای این گروه از دان و انجام شودپزشکي زنجان 

مقرر شد معاونت دانشجویي با همکاری مرکز خدمات اتوماسیون دانشگاه، نسبت به تهیه نسخه الکترونیکي کارت دانشجویي 

 ایشان اقدامات الزم را انجام دهد.

  ادامه در صفحه بعد 



2 

 

 

 بسمه تعالي
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 69شماره جلسه: 
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 ادامه مصوبات جلسه:

 

اطالعات واکسیناسیون دانشجویان مقرر شد و دیگر خدمات رفاهي،  تمال بازگشایي سلف سرویس دانشگاهبه منظور اح -4

شورای  آینده اتگیری در این زمینه در جلستری برای تصمیمدقیقخود را به معاونت دانشجویي ارائه دهند تا آمار تکمیلي و 

بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه بدست آید. بدین منظور ایمیل همگاني برای دانشجویان از طرف معاونت دانشجویي 

 ارسال خواهد شد.

 

ویان در توجه به احتمال واکسیناسیون تمامي دانشجهای درسي فصل پائیز به صورت مجازی آغاز شود. با مقرر شد کالس -5

 ترکیبي فراهم خواهد شد.جمعیت به صورت حضوری و یا های کمنیمه دوم شهریور و اوایل پائیز، امکان برگزاری کالس

 

برای  متقاضیانمقرر شد پس از کسب برآورد اولیه معاونت دانشجویي، جهت رفاه حال دانشجویان دکتری دانشگاه، اسامي  -6

 لحسنه مهر ایران معرفي شود.ا)مشابه کارمندان دانشگاه( به بانک قرض%3با کارمزد میلیون توماني  50دریافت وام 

 

، های دانشجویيجدید در خوابگاه روند پذیرش دانشجویان غیربوميهمچنان مقرر شد وضعیت قرمز شهر زنجان،  بهبا توجه  -7

 کماکان تا اطالع ثانوی متوقف باشد.

 

ویژه در های دانشگاه بهگذاری اجتماعي در تمامي بخشهای بهداشتي و فاصلهمقرر و تاکید شد، رعایت کلیه موارد پروتکل -8

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

ریت بیماری کروناویروس در مورد شدت شیوع بیشتر سویه دلتا کروناویروس در دوران های ستاد ملي مدیاستناد 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.

 

به  بند 8با تعداد  1400 شهریور 16 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا نهمشصت و مصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


