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 بسمه تعالي
 17/08/1400تاریخ برگزاری: 

 78شماره 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

 دانشگاه ای و فناوری اطالعاتدکتر 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 آبان 17شنبه دو روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه تمینشهفتاد و ه

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز یبندها

 

 انیبر الزام دانشجو يمبن 1400آبان  8 خیبه تار یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق نیدر جلسه معاون ریبا توجه به مصوبات اخ -1

حداکثر  شود،يم دیکا، ت1400سال  یورود یمقطع دکتر انیدانشجو هیبه کل ،یآموزش حضور یرادو دوز واکسن ب افتیبر در

 .ندیارسال نما یيمعاونت دانشجو ینموده و اطالعات آن را برا افتیواکسن را در ز، هر دو دو1400آذرماه  15 خیتا تار

 

محرومیت ایشان از امکانات رفاهي، آموزش حضوری و حضور در خوابگاه، در فصل  بدیهي است عدم اقدام در این زمینه موجب

  خواهد شد.( 1400دی ماه  1زمستان )

 

منع های جدید ستاد ملي و استاني مدیریت کرونا مبني بر الغ تصمیمهمچنین الزم به ذکر است که تنها در صورت اتخاذ و اب

 شود.گیری بیماری کرونا، این تصمیم ملغي مي، ناشي از همهآموزش حضوری

 

رساني ها، مقرر شد از طرف معاونت دانشجویي اطالعبه منظور اجرای کامل طرح از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه -2

بدیهی است در صورت العات واکسیناسیون )شامل دوز دوم( توسط کلیه دانشجویان انجام شود. کافي جهت لزوم تکمیل اط

عدم ارسال اطالعات دوز دوم واکسیناسیون دانشجویان، خدمات آموزشی و رفاهی و حضور در دانشگاه، ابتدا 

 شود.محدود و پس از ابالغ نهایی به طور کامل قطع و منع می

 

  ادامه در صفحه بعد
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 بسمه تعالي
 17/08/1400تاریخ برگزاری: 

 78شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:

 

تر انجام در اوایل آذرماه، موارد زیر هرچه سریع ریزی اولیه برای بازگشایي سالن غذاخوری دانشگاهبرنامهجهت  مقرر شد -3

 گیرند:

 های سرو غذاو نظافت اولیه سالن غذاخوری به همراه ضدعفوني کامل آشپزخانه و سالنشستشو  -

شاپ با رعایت پروتکل های غذاخوری به انضمام بخش کافيصندلي در سالن 140میز و  70گذاری تعداد جای -

 هادر رستورانگذاری اجتماعي فاصله

 نوبت  3در قالب  ریزی برای تنظیم نوبت مراجعین به سالن غذاخوریبرنامه -

 سنج به منظور کنترل هنگام ورود به سالن غذاخوریخرید دستگاه تب -

 صدور کارت و برگه ورود برای دانشجویان با توجه به واکسن یک دوز و دو دوز -

 گذاری اجتماعيهای محل قرارگیری با رعایت پروتکل فاصلهتشکیل محل صف و نصب برچسب -

 ننده پدالي و یا چشميکخرید و نصب دو دستگاه ضدعفوني -

 ( به صورت ساشهیع اقالم غذایي )نمک، فلفل و ...توز -

 گذاری اجتماعي در سالن غذاخوریهای بهداشتي و فاصلهریزی منابع انساني موردنیاز برای اجرای کامل پروتکلبرنامه -

 ه غذایي هر دانشجوریزی برای نظافت و ضدعفوني کردن محیط برای پیش، در هنگام و پس از مصرف وعدبرنامه -

 از درب پشتي سالن غذاخوری ریزی برای توزیع غذا برای دانشجویان با یک دوز واکسنبرنامه -

 ریزی برای وعده شام دانشجویانبرنامه -

 

به  بند 3با تعداد  1400 آبان 17 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا تمشهفتاد و همصوبات جلسه 

 اعضای حاضر در جلسه رسید./ تصویب

 


