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 بسمه تعالي
 21/10/1400تاریخ برگزاری: 

 87شماره 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

 محسن امیر، کارشناس روابط عمومي دانشگاه -7

 

 

 مصوبات جلسه:

 

برگزار  1400 ماهدی 21شنبه سه روز 13ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه ینو هفتم ادتشه

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز یشد و بندها

 

از  ،زنجان زشکيو دانشگاه علوم پمدیریت کرونا استان  دهای هیات متشکل از ستابازرسيمطلوب استناد به نتیجه با  -1

زیر در  بندهایهای دانشجویي دانشگاه، اجتماعي در خوابگاهگذاری صلهو فا های بهداشتيپروتکلمیزان رعایت شرایط و 

 گیری شد:تصمیمای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه شورای بازگشایي مرحله

 

شناسی کارو  دکتری مستقیم )از کارشناسی(، دکتری ناپیوسته»مقاطع  1400و  1399 هایورودی سالدانشجویان 

، پس از تکمیل فرم خوداظهاری 1400ماه دی 25شنبه مجاز هستند از تاریخ  ،نامه(لویت امور مربوط به پایانو)با ا «ارشد

تزریق گذشتن زمان حداقل دوهفته از )مشروط بر  ون دو دوز کروناو ارسال اطالعات واکسیناسی در سامانه اتوماسیون اداری

های دانشگاه، حضور دانشگاه، جهت استقرار در خوابگاه( و پس از تایید نهایي از سوی معاونت امور دانشجویي دوز دوم واکسن

 یابند.

 

کماکان تا پایان فصل زمستان، آموزش  دارای واحدهای آموزشي،با توجه به مطول شدن فرآیند اسکان دانشجویان  مقرر شد -2

 ادامه خواهد یافت. مجازیبه صورت 

و  دریافت دوز سوم واکسینایون کرونانسبت به  ،در اسرع وقت موظفند ،هااست کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاهبدیهي 

 امور دانشجویي دانشگاه اقدام نمایند.معاونت به آن العات ارائه اط

  ادامه در صفحه بعد
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 بسمه تعالي
 21/10/1400تاریخ برگزاری: 

 87شماره جلسه: 

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 ادامه مصوبات جلسه:

 

های بهداشتي و شود پروتکلها، تاکید ميباتوجه به افزایش جمعیت دانشجویان ساکن و مستقر در خوابگاههمچنین 

 ، به طور جدی رعایت شود.یضاهای مشترک خوابگاهویژه در فبههای دانشگاه گذاری اجتماعي، در تمامي فضافاصله

 

 شودتاکید مي، 1400ماه دی 14جلسه پیشین شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مورخ  1شماره پیرو مصوبه  -3

کرونا اقدام  سیوننسبت به دریافت دوز سوم واکسینا، در اسرع وقت تمامي اعضای دانشگاه )اساتید، کارمندان و دانشجویان(

 نمایند.

 

به  بند 3با تعداد  1400 ماهدی 21 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا و هفتم هشتادمصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


