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 بسمه تعالي 
 23/01/1401تاریخ برگزاری: 

 94شماره 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

 کارشناس روابط عمومي دانشگاه محسن امیر،  -7

 مصوبات جلسه: 

برگزار شد    1401فروردین ماه    23شنبه  سه   روز  11ساعت    ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یيبازگشا  یشورا جلسهنود و چهارمین  

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

 

و با   1401فروردین    9ای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مورخ  جلسه پیشین شورای بازگشایي مرحله   با توجه به مصوبه پنجم  -1

های آموزشي دانشگاه  ، تمامي کالسوزارت علوم، تحقیقات و فناوری  9/1/1401مورخ    2/25/666استناد به بخشنامه آموزشي شماره  

 ند شد.فروردین به صورت حضوری برگزار خواه 27از تاریخ شنبه 

 

. دانشجویان مانند سال گذشته با مراجعه به یابدافزایش مينفر    50  بهفروردین    27کتابخانه ترکمان دانشگاه از تاریخ  ظرفیت    -2

خدمات کتابخانه، اقدام نمایند. الزم به  توانند ظرفیت کتابخانه را بررسي و نسبت به استفاده از  مي  iasbs.ac.ir/lدرگاه اینترنتي  

 باشد. ذکر است شرط استفاده از خدمات محیط کتابخانه، داشتن و ارائه مدرک سه دوز واکسیناسیون کرونا مي

 

گذاری اجتماعي بر اساس قوانین اعالم شده  های بهداشتي و فاصلهفروردین با رعایت پروتکل  23سالن ورزشي دانشگاه، از تاریخ    -3

کارت   در ارائه  ورزشي،  سالن  خدمات  از  استفاده  منظور  به  است  بدیهي  بود.  خواهد  استفاده  قابل  دانشگاه  اعضای  برای  ایمیل 

 واکسیناسیون سه دوز کرونا الزامي است.

 

  ی هاکامل پروتکل  یموظف به اجرا   ان،یدانشجو  ژهیودانشگاه به  یاعضا  يتمام ،  افرادمقرر شد به منظور حفظ سالمت جمعي    -4

فاصله  يبهداشت تمام  ياجتماع   یگذارو  به  یهابخش  يدر  آزمایشگاهي يمشترک خوابگاه  یدر فضاها  ژهیودانشگاه  و  آموزشي   ،  

استفاده   ،يجمعدسته  نهیکرونا و قرنط یماریب وعی از ش یریمقابله و جلوگ تراه جه نیبهتر شوديم دیمجدداً تاک نیهستند. همچن

( و اجتناب از تجمع افراد  گری کدی)حداقل دو متر از    يفاصله اجتماع   ت یرعا  ، ي عموم  ی هامکان  هیهم در کل   ی از پوشش دو ماسک رو

 نیا  ترعیهرچه سر يستیبا   گران،ی مشاهده موارد مشکوک به کرونا در د  ا یو  بیماری  عالئم هرگونه  در صورت داشتن    نیاست. همچن

 دانشگاه، اطالع داده شود.  یيامور دانشجو ا یو  يوابگاهخ نی موضوع به مسئول

تصویب به   ندب 4با تعداد    1401  فروردین  23  در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه   یي بازگشا  یشورا   مچهارو    نودمصوبات جلسه  

 اعضای حاضر در جلسه رسید./

 

https://iasbs.ac.ir/l

