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 بسمه تعالي 
 10/01/1401تاریخ برگزاری: 

 93شماره 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

 عباس بیگلری، مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه   -6

 

 مصوبات جلسه: 

برگزار  1401ماه  نیفرورد 10روز چهارشنبه  11و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه، ساعت  یيبازگشا یجلسه شورا نینود و سوم

  یهادانشگاه  یروسا  1401فروردین    9از موارد مهم جلسه مورخ    يگزارش  ، محترم دانشگاه  سی رئ  يمیدکتر کر  یشد. در ابتدا آقا

  :دیرس بیبه تصو ریموارد ز ،یها و آموزش حضورخوابگاه یي بازگشا یبرا الزم یهايرسکشور ارائه دادند. پس از بحث و بر 

 

با بررس  وتریشد مرکز کامپ  مقرر  -1 ا  یهايدانشگاه  برآورد حجم ماهانه  ن  نترنتیکارشناسانه در خصوص  دانشگاه،    ازیمورد 

 دانشگاه آماده کند. سهیرئ اتیدر ه يمقتض یریگمیطرح و تصم یبرا 1401 نیتا اواخر فرورد يگزارش

  

 روز و آماده نگه داشته شود.دانشگاه همواره به یمربوط به آموزش مجاز  یهارساختیشد ز مقرر -2

  

وزارت علوم ابالغ    يکه از طرف معاونت آموزش  ی دینامه جدوه یش  یاجرا  یالزم را برا  ي شد آموزش دانشگاه آمادگ  مقرر  -3

 باشد. يم ینامه در رابطه با حدف و اضافه دروس و حذف اضطراروهیش نیخواهد شد، داشته باشد. ا

 

از محل    ژهیو  یهاتیجذب حما  یرا برا  يدانشگاه تالش و اقدامات مقتض  يمال_یو ادار  یيدانشجو  ی هاشد معاونت  مقرر  -4

 د. نمتمرکز وزارت عتف انجام ده  یهابودجه 

 

و دوم  -5 نود  از    یيبازگشا  یجلسه شورا  نیمقرر شد طبق مصوبات  دانشگاه،  کرونا  با  مقابله    رشیپذ  نیفرورد  14و ستاد 

ها و زمانبر  شروع شود. با توجه به لزوم آغاز به موقع کالس  یيمعاونت دانشجو  یزیردانشگاه با برنامه  یهادر خوابگاه  انیدانشجو

خواهد بود    ي به شکل  یزیرشروع خواهد شد. برنامه  یآموزش به صورت مجاز  ها،خوابگاهدر    انیدانشجو  رشیبودن مراحل پذ

 ط یصورت وجود شرا  کنند و پس از آن آموزش در  دایها اسکان پ به صورت کامل در خوابگاه  انیکه در طول دو هفته، دانشجو

  ن یا  رییزنجان خواهد بود و تغ  يآب  ایزرد    یيکرونا  تیکار منوط به وضع  نیکند. البته ا  دایادامه پ   یمناسب، به صورت حضور

 زمان شود. نیا قیموجب تعو توانديکرونا، م یماریب دیجد هیگسترش سو ا یقرمز و  طیبه شرا تیوضع

 

  ادامه در صفحه بعد
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 بسمه تعالي 
 10/01/1401تاریخ برگزاری: 

 93شماره جلسه: 

 ادامه مصوبات جلسه: 

 

سه   افت یمدرک در  يستیبا  کنند، يم   دایدر دانشگاه حضور پ   نیفرورد  14( که از روز  يبوم  ریو غ   ي )اعم از بوم  انیدانشجو  -6

سه دز واکسن   افتیدر  ،یحضور  یهادر خوابگاه و شرکت در کالس  رشی. در هر صورت، شرط پذندیدز واکسن را ارائه نما

 . باشديم

 

  يبهداشت  یهانامهوه یش  تیساکن خوابگاه با رعا  انیبه دانشجو  یو سحر  یارائه خدمات افطار  یدانشگاه برا  س یسلف سرو  -7

 شروع به کار خواهد نمود.  1401 نیفرورد 14 خیاز تار

 

از ماسک در مح  يبهداشت  یهاپروتکل  تیرعا   -۸ الزامها و کالسها، دانشکدهخوابگاه  ژه یوبه  يعموم  یها طیو استفاده    يها 

 .است

 

به    ند ب  ۸با تعداد    1401  فروردین  10  در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یيبازگشا  ی شورا  ومسو    نودمصوبات جلسه  

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 

 


