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 بسمه تعالي
 06/04/1401تاریخ برگزاری: 

 101شماره جلسه:  

 و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ییبازگشا یصورتجلسه شورا

 حاضرین در جلسه:

 
 دکتر بابک کریمي، رئیس دانشگاه  -1

نهندی، معاون اداری  -2  پژوهشي دانشگاه-مالي و آموزشي-دکتر رشید زارع 

 اجتماعي دانشگاه-باستاني، معاون دانشجویي و فرهنگيدکتر علي فروش   -3

 دکتر سعید عمادی، مدیر امور آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه  -4
 فناوری اطالعات دانشگاهعضو هیات علمي دانشکده علوم رایانه و ،  محمود شیرازیدکتر   -5

 عباس بیگلری، مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه -6

 کارشناس روابط عمومي دانشگاهمحسن امیر،    -7
 

 مصوبات جلسه:

یک  صد   یبرگزار شد و بندها   1401 تیر 6شنبه دو روز  10ساعت   ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه  یيبازگشا  یشورا  جلسه  مینو 

 قرار گرفت:  بیو تصو يمورد بحث، بررس ریز

 

به طور دق انیاز دانشجو يجمع  یبرا آمدهشیپ  يگوارش  یماریب نهیدر زم   -1 و  يبررس  قیدانشگاه در هفته گذشته، موضوع 
  شترینظارت ب نیزنجان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچن  يارسال شده از دانشگاه علوم پزشک  يشگاهیآزما  جینسبت به نتا

غذا تا پا  ه،یته یندهایدانشگاه، در فرآ  یسالن غذاخور  دیجد  مانکاریبر پ  ترقیو دق در دستور کار قرار   رماه،یت  انیطبخ و سرو 

عموم روابط  تا  شد  ن  يگرفت. مقرر  زم  ز،یدانشگاه  بخش  عیشا  یهایماریب  نهیدر  در  فصل گرما،  مختلف دانشگاه،   یهادر 
 .دهد  نجامو هم به صورت نصب و الصاق پوستر( ا یالزم را )هم به صورت مجاز يرساناطالع

 

با گرما  یهایماریب  وعیبا توجه به شروع فصل تابستان و احتمال ش -2 به تمام  یمرتبط    دی اک  هیدانشگاه توص یاعضا  يهوا، 

به رعا  شوديم نظافت شخص تینسبت  از ماسک در صورت مشاهده   ی)شستشو  يبهداشت و  مرتب دست و صورت، استفاده 
بو ... یماریعالئم ب دانشگاه   یاعضا  يافراد، تمام  يبه منظور حفظ سالمت جمع نی. همچنشندباداشته یشتری( دقت و اهتمام 

مشکوک ب ایموظف هستند، در صورت مشاهده عالئم  ز،یعز  انیمخصوصاً دانشجو   نی ا  ترعیسرهرچه    گران،یدر د  یماریموارد 

به مسئول  .دانشگاه، اطالع دهند  یيامور دانشجو  ایو  يخوابگاه  نیموضوع را 
 

یک  صدمصوبات جلسه  تصویب  به  ندب 2با تعداد    1401  تیر 6  در تاریخ  و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا  یشورا مو 

 اعضای حاضر در جلسه رسید./

 


