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 بسمه تعالي 
 19/02/1401تاریخ برگزاری: 

 97شماره 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    1401ماه    اردیبهشت  19شنبه  دو  روز  11ساعت    ، و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یيبازگشا  یشورا  جلسهین  مهفتنود و  

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

 

در جلسه   یو فناور  قاتی وزارت علوم، تحق  يمعاونت آموزش  1401ماه    بهشتیارد  11مورخ    31953/2مصوبات نامه شماره    -1

  ي رساله و جلسات مرتبط تمام /نامهانی جلسات دفاع از پا  نارها، یسم  ،يدرس  یهادر کالس   یآموزش حضور  نهیقرائت شد و در زم

 . باشنديکامل م یمصوبات در حال اجرا

 

قابل دفاع، موضوع به   لیها، با ذکر دل در صورت تقاضا از طرف دانشکده  یکالس مجاز  لیاستثناء، جهت تشک  اریدر موارد بس  -2

. فلذا  باشد يموضوع قابل اجرا م  سه،یرئ  اتیجلسه ه  دییو پس از تا  شوديدانشگاه ارجاع داده م  سهیرئ  اتیو ه  يآموزش  یشورا 

  قاتیوزارت علوم، تحق  يو دانشکده، با استناد به بند چهارم نامه معاونت آموزش  ي علم  ات یه  یاعضا  یاز سو  یکالس مجاز  لیتشک

 .قانون است نیا یاستاد و دانشکده مربوطه از اجرا یبرا يممنوع بوده و مشمول تخط  یو فناور

 

مقرر شد براساس بند ششم نامه ذکرشده در باال، واحد امور آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه، نسبت به اجرای کامل    -3

 ن نامه، نظارت و ارزیابي مستمر داشته باشد.بندهای مصوبات ای

 

مقرر شد در جلسات آتي معاونت دانشجویي دانشگاه، گزارش اقدامات انجام شده از روند واکسیناسیون دانشجویان را به   -4

 شده ارائه نماید. بندیصورت نمودارهای زمان

 

به    ندب  4با تعداد    1401  اردیبهشت   19  در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یيبازگشا  یشورا   مهفتو    نودمصوبات جلسه  

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


