
1 

 

 

 بسمه تعالي
 03/08/1400تاریخ برگزاری: 

 76شماره 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:

 

مورد  ریز یبرگزار شد و بندها 1400 آبان 3شنبه دو روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه مینششو  هفتاد

 قرار گرفت: بیو تصو يبحث، بررس

 

یک و با هدف ایجاد ای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه، شده در جلسات اخیر شورای بازگشایي مرحلهبا توجه به مباحث مختلف مطرح -1

مقرر شد مدیریت امور اداری شوند، های آموزشي حضوری در دانشگاه حاضر مياندازی دورهکه پس از راهطرح حمایتي قوی از دانشجویاني 

از ابتالی به بیمه حوادث  پوشش مناسبنسبت به های بیمه وارد مذاکره شود و با شرکتو پشتیباني با همکاری دفتر حقوقي دانشگاه، 

 خواهد شد. ارائهشرکت بیمه طرف قرارداد دانشگاه، با هماهنگي و اطالعات تکمیلي از جلسه آتي گزارشي در  اقدام کند. بیماری کرونا

 

به منظور ، مقرر شد 1400مهر  26ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مورخ ای و شورای بازگشایي مرحلهپیشین جلسه اول مصوبه برطبق  -2

تاکنون اطالعات واکسیناسیون که  ،1400و  1399دانشجویان مقاطع دکتری ورودی سال  تماميبا اجرای طرح آموزش حضوری دانشجویان، 

اتوماسیون اداری و شرکت در های به سامانهکامل قطع دسترسي گرفته شده و  تماس تلفني اند،معاونت دانشجویي ارسال نکردهخود را به 

همچنین معاونت دانشجویي تا پایان هفته جاری اسامي این دانشجویان را  د.شوبه آنان ابالغ  1400آبان  8از روز شنبه های مجازی کالس

 های این دانشجویان قطع شود.مامي دسترسيکند تا در اولین ساعات اداری روز شنبه تارسال مي ای دانشگاهبه مرکز امور خدمات رایانه

 
یي، بازگشا یشورامعاونت دانشجویي مبني بر بازگشایي سلف سرویس دانشگاه، مقرر شد اعضای طرف های ارائه شده از با توجه به طرح -3 

 ارائه کنند.، در جلسه آتي را و نحوه اجرای آنپیشنهادات تکمیلي 

 

تصویب اعضای حاضر به  بند 3با تعداد  1400 آبان 3 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا مششو  هفتاد مصوبات جلسه

 در جلسه رسید./

 


