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 بسمه تعالي 
 15/12/1400تاریخ برگزاری: 

 92شماره 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  يباستاني، معاون دانشجویدکتر علي فروش  -3

 دانشگاه و تحصیالت تکمیلي دکتر سعید عمادی، مدیر امور آموزشي  -4

 ای و فناوری اطالعات دانشگاه دکتر ابراهیم انصاری، مدیر امور خدمات رایانه-5

 محسن امیر، کارشناس روابط عمومي دانشگاه   -6

 

 مصوبات جلسه: 

 

برگزار شد و    1400 ماه اسفند  15 یکشنبه روز 13ساعت  ، و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یيبازگشا  یشورا جلسهمین دو و نود 

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز ی بندها

 

شورا ارائه و    یاعضا  یاز سو   يشنهاداتی، نظرات و پ 1401در سال    انینشجوفراخوان دا  نهی طبق دستورکار جلسه، در زم  -1

( در  يو پژوهش  ي)آموزش یحضور  تیانجام هرگونه فعال  یبرا   انیدانشجو  رشی، شرط پذ91شد طبق مصوبه دوم جلسه   دیتاک

. لذا به  باشديم  یماریبوستر )سوم( کرونا و عدم مشاهده عالئم هرگونه ب  زدو  ونیناسی، ارائه کارت واکس1401فصل بهار سال  

  عا  یدور بوستر )سوم( واکسن کرونا اقدام کرده و سر  افتیفرصت نسبت به در  نیتا در اول  شوديم  د یتاک  زیعز  انیدانشجو  هیکل

(  5119  يداخل  lou@iasbs.ac.irzamanدانشگاه )  یيامور دانشجو-به خانم زمانلو  لیم یا  قیکارت واکسن را از طر  يکپ

 ک یدرخواست حضور خود را حداقل    يستینوروز با  امیحضور در دانشگاه پس از ا  يمتقاض  ان یدانشجو  نیارسال کنند. همچن

در فرم که از طرف   یشنهادیپ   خیو ارسال نموده و به تار  لیتکم  ی ادار  ونیاتوماس  قیاز طر  1400  نیفرورد  14هفته قبل از  

  ی مراحل اجرا   هی. الزم به ذکر است که نظارت بر کلندینما  ژهیتوجه و  گردديحضور اعالم م  نهیبه  تیریجهت مد  یيامور دانشجو

 .  دانشگاه خواهد بود یيطرح بر عهده امور دانشجو حیصح

 

در    يآموزش  یهانوروز، مقرر شد کالس  د یع  امیدانشگاه در ا  ي لیو تعط  نیفرورد  14از    يآموزش  یهابا توجه به شروع کالس  -2

و ستاد    یامرحله  یي بازگشا  یدانشگاه و شورا  سهیرئ  اتیبرگزار گردد. تمام تالش ه  یفصل بهار به صورت مجاز  یدو هفته ابتدا

 ی ریگو همه وعیش تیها«، منوط بر وضع در دانشگاه یآموزش حضور یریکامل طرح »ازسرگ یمقابله با کرونا دانشگاه بر اجرا

 .کرونا است  تیریمد يو استان  ي ستاد مل د یجد یهامیابالغ تصم یدر کشور، بر مبنا روسیکروناو یماریب

 

  ادامه در صفحه بعد

zamanlou@iasbs.ac.ir
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 بسمه تعالي 
 15/12/1400تاریخ برگزاری: 

 92شماره جلسه: 

 ادامه مصوبات جلسه: 

 

دانشگاه    یسالن غذاخور  تینحوه فعال  نهی، در زم1401  نیفرورد   14شروع ماه مبارک رمضان با    يباتوجه به همزمان  نیهمچن  -3

. اما باتوجه ردیصورت گ  14  خیغذا از تار  عیمطرح و مقرر شد توز  یيمعاونت امور دانشجو  یاز سو  یماه، موارد متعدد  نیا  امیدر ا

 ع یها، در خصوص نحوه توزدر خوابگاه  انیحضور دانشجو  زانیگذشته و در نظر داشتن م  یهاالماه رمضان در س  امیبه تجربه ا

  ی غذا  عیطبخ و توز  مانکاریالزم را با پ   ي هماهنگ   یيمعاونت دانشجو  ،یحضور  ا یو    نکیبصورت کتر  یو افطار  یسحر  ی هاوعده

 . انجام دهنددانشگاه، 

 

 لیو تحو  انیخروج دانشجو  زانیم  ،یيدانشجو  یهامستقر در خوابگاه  انیدانشگاه، آمار دانشجو  یياز طرف معاون دانشجو  -4

و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه، از    یامرحله  یيبازگشا  یشورا  نیش یارائه شد و با توجه به مصوبه جلسه پ   يخوابگاه  یهااتاق 

. الزم به ذکر  ندینما  لیتحو  یيرا به امور دانشجو  ي خوابگاه  یهافرصت دارند اتاق   انیشجواسفندماه دان   25اسفند تا    15روز  

 . خواهند شد لیتعط یيدانشجو یهااسفندماه خوابگاه 26  خ یمصوبه، در تار نیاست بر طبق ا

 

 یاانهیاطالعات و خدمات را ی کشور، مقرر شد مرکز امور فناور نترنتیا رساختیز نهیده در زمآم ش یباتوجه به مشکالت پ  -5

از مجموعه   يپروپوزال  نده،یدر سال آ  یها و جلسات مجازکالس  یمناسب برا  تیفیاستفاده از سرعت و ک  یبرقرار  یدانشگاه برا

 . ارائه دهد یاستفاده از بستر سامانه آموزش مجاز طیو شرا هارچوب را در قالب چا دیقواعد و مقررات جد

 

برگزار   1401فروردین    9، در تاریخ  در سال جدید  ای و ستاد مقابله با کروناشورای بازگشایي مرحله  مقرر شد اولین جلسه  -6

 گردد. 

 

استفاده    ، يدسته جمع  نهیکرونا و اجتناب از قرنط  یماریب وعیاز ش  یریراه مقابله و جلوگ  نیشد بهتر  د یمجددا  تاک  ان یدر پا  -۷

جستن از  یدور ( و گریکد ی)حداقل دو متر از   يفاصله اجتماع   تیرعا ، يعموم ی هامکان هیهم در کل یاز پوشش دو ماسک رو

در    ياجتماع   یگذارو فاصله   يبهداشت  ی هاکامل پروتکل  ی دانشگاه موظف به اجرا  یاعضا  ي تمام  ن،یتجمع افراد است. بنابرا

 . دانشگاه هستند یهابخش  يتمام

 

تصویب به   ند ب  ۷با تعداد    1400  اسفند  15  در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یي بازگشا  یشورا  دوم و    نودمصوبات جلسه  

 اعضای حاضر در جلسه رسید./

 

 


