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 بسمه تعالي
 22/06/1400تاریخ برگزاری: 

 70شماره 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 شد و  1400 شهریور 22شنبه دو روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه هفتادمین

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز یبندها

 

باتوجه به اعالم اسامي تمامي دانشجویان در حال تحصیل از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به وزارت مقرر شد   -1

در جهت تسهیل انجام واکسیناسیون دانشجویان غیربومي و غیرحاضر بهداشت و درج در سامانه کشوری واکسیناسیون، 

ین دانشجویان در تحصیل ا گواهي اشتغال به، مدر صورت لزودر نزدیکترین پایگاه واکسیناسیون شهر محل سکونت، دانشگاه، 

اقدام نمایند. همچنین برای دانشجویان و آگاهي از ارسال شود تا بتوانند به همراه آن جهت واکسیناسیون  اتوماسیون اداری

 مشاهده این موضوع پیامکي آماده و برای تمامي دانشجویان ارسال شود. متن پیامک باید به صورت خالصه، دانشجو را به

نحوه دانلود اطالعات فرم انتخاب واحد یا  -مورد اول » ایمیل دانشگاه باید شامل اطالعات تکمیلي در  ند.ایمیل هدایت ک

به ایمیل دانشجویان تاکید بر ارسال تصویر برگه واکسیناسیون  -گواهي اشتغال به تحصیل از اتوماسیون اداری، و مورد دوم 

 .باشد« ای و ستاد مقابله با کرونا(شورای بازگشایي مرحله 1400هریور ش 16جلسه مورخ  4معاونت دانشجویي )برطبق بند 

 

مستقر در  آوری اطالعات کارت واکسیناسیون دانشجویانهای مکرر، نسبت به جمعمقرر شد تا با ارسال پیامک و ایمیل -2 

ازگشایي سلف سرویس دانشگاه گیری به منظور احتمال بجهت تصمیمرساني بیشتری ، اطالعهای دانشجویي دانشگاهخوابگاه

 صورت پذیرد.و دیگر خدمات رفاهي 

  

  ادامه در صفحه بعد 
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 بسمه تعالي
 22/06/1400تاریخ برگزاری: 

 70شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:

 

مبني بر لزوم واکسیناسیون  هابراساس اعالم وزارت بهداشت و پیگیری مکرر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه -3

مستندات واکسیناسیون )برگه کارت واکسیناسیون یا کارآزمایي بالیني و یا اطالعات سابقه دانشجویان مقرر شد ، دانشجویان

هرگونه انجام امور آموزشي و پژوهشي  دانشجویي ارسال نمایند. به معاونت 1400ابتال به کرونا( را تا پیش از تاریخ اول مهرماه 

. همچنین مقرر خواهد بودنام، انتخاب واحد، حذف و اضافه و دیگر موارد( منوط به ارائه اطالعات واکسیناسیون )شامل ثبت

تمامي  عدم ارائه این اطالعات،صورت  درطراحي شود تا  فصل زمستانبرای ای در اتوماسیون اداری دانشگاه بخش ویژهشد 

 ، غیرقابل دسترسي باشد.مراحل امور آموزشي دانشجویان

 

آماده شود و در اند، توسط مدیر اداری و پشتیباني واکسینه شدهکه تاکنون  کارمندان دانشگاهمقرر شد فهرست اسامي  -4

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

 

تصویب به  بند 4با تعداد  1400 شهریور 22 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا هفتادمبات جلسه مصو

 اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


