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 بسمه تعالي
 07/07/1400تاریخ برگزاری: 

 72شماره 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

 

 مصوبات جلسه:

 

برگزار شد و  1400 مهر 7شنبه چهار روز 9:30ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینو دو هفتاد

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز یبندها

 

 یحاضر در خوابگاه انجام دهد. برا انیدانشجو ونیناسیاطالعات واکس لیتکم یالزم را برا داتیتمه یيمقرر شد امور دانشجو -1

اطالعات را کامل خواهند  نیا 1400/07/09 خیها مراجعه و تا تاربه خوابگاه یو امور ادار یيامور دانشجو يبا هماهنگ يمیت کارنیا

 یبرا انیشجوشدن دان سنهیبر الزام واک يشورا را مبن يمجدداً مصوبه جلسه قبل لیمیو ا امکیپ سالبا ار یيکرد. امور دانشجو

 خیاند از تارنشده نهیواکس 1400/07/09 خیکه تا تار يانیدانشجو ونیاتوماس ستمیخواهد کرد. س يرسانحضور در خوابگاه اطالع

خوابگاه را ترک کنند.  ون،یناسیهفته مهلت داده خواهد شد که در صورت عدم انجام واکس کیقطع و به آنان  1400/07/10

بالفاصله  دیافراد با نیهستند. ا يشرط مستثن نیاند از امبتال به کرونا بوده يمراکز بهداشت دییبا تأ ریکه در دو ماه اخ يانیدانشجو

 شوند. نهیواکس یهفته پس از بهبود 6پس از گذشت 

 

 شب خواهد بود. 11صبح تا  8ها  شگاهیها و آزمادر دانشکده انیمجاز حضور دانشجو ساعات -2

 

 است. يدر محل کار خود در دانشگاه الزام شانیحضور ا ،يعلم اتیه یبه اتفاق اعضا بیشدن قر نهیبه واکس توجه با -3

 

تصویب به  بند 3با تعداد  1400 مهر 7 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا مو دو هفتادمصوبات جلسه 

 اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


