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 بسمه تعالي
 19/07/1400تاریخ برگزاری: 

 74شماره 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:

 

 ریز یبرگزار شد و بندها 1400 مهرماه 19شنبه دو روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینو چهار هفتاد

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس

 

دسترسي دانشجویان ، 1400مهر  12ای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مورخ شورای بازگشایي مرحلهجلسه برطبق مصوبه شماره دو مقرر شد  -1

به طور کامل قطع  1400مهر  19های مجازی از تاریخ به سامانه اتوماسیون اداری و همچنین سامانه شرکت در کالسنشده، بومي واکسینه

ها و استفاده از محیط تا ارائه کارت واکسیناسیون کرونا خود، حق ورود به دانشکده 1400مهر  24شود. همچنین این دانشجویان از تاریخ 

 تا دانشجویانرساني به این دانشجویان، ایمیلي از طرف معاونت دانشجویي ارسال گردد دانشگاه را نیز نخواهند داشت. مقرر شد عالوه بر اطالع

 ناسیون خود را در اسرع وقت به معاونت دانشجویي ارسال نمایند.به منظور آغاز فرایند آموزش حضوری، اطالعات واکسی

 

ای امي اعضای دانشگاه که دارای بیماری زمینهاز طرف مرکز بهداشت دانشگاه نیز، ایمیلي ارسال شده و در آن توصیه گردد تممقرر شد  -2 

نمایند. الزم به ذکر است برطبق  تزریقنیز ر واکسن آنفلوآنزا را المقدو، حتيو به منظور پیشگیری پائیزفصل هستند، با توجه به برودت هوا در 

 شواهد علمي، این واکسن با واکسن کرونا هیچگونه تداخلي ندارد.

  

مقرر شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبني بر الزام واکسیناسیون دانشجویان،  17/07/1400مورخ  163500/2با استناد به نامه شماره  -3

اند )شامل دانشجویان بومي، غیربومي تاکنون اطالعات واکسیناسیون خود را به معاونت دانشجویي ارسال نکرده که دانشجویاني با تمامي

(، تماس تلفني صورت پذیرد و تاکید گردد به 1400و  1399غیربومي فراخوان نشده همانند دانشجویان ورودی و  هاغیرمستقر در خوابگاه

 باشد.ها، اطالعات واکسیناسیون الزامي ميحضوری دانشگاه منظور اجرای فرایند آموزش

 

تصویب اعضای به  بند 3با تعداد  1400 مهرماه 19 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا و چهارم هفتادمصوبات جلسه 

 حاضر در جلسه رسید./

 


