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 بسمه تعالي
 12/07/1400تاریخ برگزاری: 

 73شماره 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

 عباس بیگلری، مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه -5

 محسن امیر، کارشناس روابط عمومي دانشگاه -6

 

 مصوبات جلسه:

 

 یبرگزار شد و بندها 1400 مهر 12 دوشنبه روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینوسو  هفتاد

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز

 

های ارسالي قبلي از طرف معاونت دانشجویي مبني بر ترک خوابگاه برای دانشجویان واکسینه نشده، تا میلپیرو ایمقرر شد  -1

ارائه امور دانشجویي، به کرونا خود را کارت واکسیناسیون فرصت دارند تا تا این تاریخ ین افراد ، ا1400مهرماه  16روز جمعه 

 باید در تاریخ ذکرشده اتاق خوابگاه را تخلیه و دانشگاه را ترک نمایند.در غیر اینصورت  کنند.

 

ویان شجشده به دانخدمات ارائهای درصدد هستند تا باتوجه به اینکه هیات رئیسه دانشگاه و اعضای شورای بازگشایي مرحله -2

قرر شد دانشجویان م ،های بهداشتي بازگشایي شوندبا رعایت پروتکلو ...( )شامل کتابخانه ترکمان، سالن غذاخوری نجفي،  عزیز

غیر به معاونت دانشجویي دانشگاه ارسال نمایند. در  1400مهرماه  17تا روز شنبه خود را کارت واکسیناسیون ، ومي شهر زنجانب

بومي دانشجویان دسترسي ای دانشگاه، با همکاری مرکز خدمات رایانه اینصورت، مدیریت امور آموزشي و معاونت دانشجویي

محدود  1400مهر  17از تاریخ شنبه های مجازی چنین سامانه شرکت در کالسمهداری و را به سامانه اتوماسیون اواکسینه نشده 

ها شکدهحق ورود به دانکرونا خود،  تا ارائه کارت واکسیناسیون 1400مهر  24تاریخ این دانشجویان از همچنین  .کنندميو قطع 

 و استفاده از محیط دانشگاه را نخواهند داشت.

 

و دانشجویان ورودی  1399شده )مانند دانشجویان ورودی های هدف مشخصرساني بیشتر به گروهمقرر شد به منظور اطالع -3

و در دسترس  دادهل تشکیها این گروهبرای ، راه ایمیل و ارسال پیامک امانسای دانشگاه، مرکز خدمات رایانهو مانند آن(  1400

 .گیردقرار هدفمند های رسانيجهت اطالعمعاونت امور دانشجویي 

 

تصویب به  بند 3با تعداد  1400 مهر 12 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا موسو  هفتادمصوبات جلسه 

 اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


