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 بسمه تعالي 
 1401/ 16/03تاریخ برگزاری: 

 100شماره 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-باستاني، معاون دانشجویي و فرهنگيدکتر علي فروش  -3

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

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

 عباس بیگلری، مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه -6

 س روابط عمومي دانشگاه محسن امیر، کارشنا -7

 

 مصوبات جلسه:

  ی برگزار شد و بندها  1401ماه  خرداد  16شنبه  دو  روز  11ساعت    ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یيبازگشا  ی شورا  جلسه  صدمین

 قرار گرفت: بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز

 

دانشجویان غیربومي  مجوز حضور    کهدانشجویي و تایید هیات رئیسه محترم دانشگاه، مقرر شد  محترم  معاونت    پیرو پیشنهاد  -1

نامه خود دفاع پایان   این تاریخ ازتا    حتماًو  باشد    1401تا پایان تیرماه  در خوابگاه    1397مقطع کارشناسي ارشد ورودی سال  

 باشند. کرده

 

شهریورماه   15مردادماه لغایت    1خوری نجفي دانشگاه، مقرر شد از تاریخ  تعمیرات در سالن غذا انجام  به منظور بازسازی و    -2

  ،های دانشجویي، از طریق معاونت دانشجویيو در این مدت برای دانشجویان مستقر در خوابگاه  باشد، این سالن تعطیل  1401

 روزه تعلق گیرد.   45تسهیالت جیره خشک 

 

ي که تاکنون اطالعات کارت واکسیناسیون را  دانشجویان  به  و پیامک  ایمیل  ، از طرف معاونت دانشجویي  ،مجدداًمقرر شد    -3

ارسال نمایند. الزم به ذکر است که    حتماً  را  کارت واکسیناسیون خود  ها خواسته شود کهو از آنشود  ارسال    اند،ارسال ننموده

 .  کرده باشندسه دوز واکسیناسون  الزم است که دانشجویان گرامي اقدام به کماکان

منوط به    ،های دانشگاهبه سامانه اتوماسیون اداری، ایمیل و سایر سامانه  دانشجویاناین  دسترسي  مجدد    قراریبدیهي است بر

واکسیناسیون   کارت  اطالعات  کرونا،  ارائه  واکسن  دوز  زمانلو  حاوی سه  خانم  به  ایمیل  طریق  دانشگاه  -از  دانشجویي    ، امور 

(zamanlou@iasbs.ac.ir  5119داخلي )  د. بوخواهد 

 

تصویب اعضای  به    ندب  3با تعداد    1401  خرداد  16  در تاریخ   و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یيبازگشا  یشورا  صدممصوبات جلسه  

 حاضر در جلسه رسید./
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