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 بسمه تعالي
 29/06/1400تاریخ برگزاری: 

 71شماره 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 29شنبه دو روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینو یک هفتاد

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز یبندها

 

( 1400مهر  5غیربومي به مدت یک هفته دیگر )تا روند پذیرش دانشجویان وضعیت قرمز شهر زنجان،  بهمقرر شد با توجه  -1

 . انجام نشودپذیرش دانشجویان  کماکان متوقف و

 

اند، تهیه و در اختیار های دانشجویي که واکسیناسیون نشدهمستقر در خوابگاه اسامي تمامي دانشجویان لیست مقرر شد -2

( داده شود تا کارت واکسیناسیون 1400مهر  5ای )تا تاریخ فتهها قرار گیرد و به این دانشجویان مهلت یک همسئولین خوابگاه

اینکه یک دوز واکسن کرونا خود را ارائه دهند. باتوجه به بخشنامه صادره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبني بر حداقل تزریق 

نشجویي است، از ادامه اقامت و اسکان های دانشجویي منوط به ارائه کارت واکسیناسیون به معاونت دااقامت و اسکان در خوابگاه

 در خوابگاه برای دانشجویاني که کارت واکسن کرونا خود را ارائه ندهند، ممانعت و جلوگیری خواهدشد. 

 

های سني و تمامي اعضای دانشگاه، حضور در دانشگاه منوط به انجام مقرر شد با توجه به امکان واکسیناسیون برای همه گروه -3

 اند، جلوگیری و ممانعت به عمل آید. باشد و از ورود تمامي افرادی که بدون دلیل موجه، واکسیناسیون نشده واکسیناسیون

 

همه اعضا ملزم  کهد شواعالم ، و مدیران هابه روسای دانشکده پژوهشي-از طرف معاونت آموزشي مقرر شد تا با ارسال ایمیل -4

 باشد.برای تمامي اعضا و تحت هر شرایطي منوط به ارائه کارت واکسیناسیون مي گاهحضور در دانشبه واکسینه شدن هستند و 

  

به  بند 4با تعداد  1400 شهریور 29 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا مو یک هفتادمصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


