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 بسمه تعالي
 21/06/1401تاریخ برگزاری: 

 104شماره 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-معاون دانشجویي و فرهنگيدکتر علي فروش باستاني،  -3

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

 اطالعات دانشگاه یو فناور انهیدانشکده علوم را يعلم اتیعضو ه ،یرازیدکتر محمود ش-5

 عباس بیگلری، مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه -6

 روابط عمومي دانشگاهمحسن امیر، کارشناس  -7

 

 مصوبات جلسه:

برگزار شد  1401 شهریور 21شنبه دو روز 11ساعت  ،و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا جلسه یکصد و چهارمین

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

 
 88196شماره  بخشنامهو  یو فناور قاتیتحق ،وزارت علوماز  1401شهریور ماه  14مورخ  156099/21/2نامه شماره  رویپ -1

مبني بر الزام دوز یادآور برای دانشجویاني که از اماکن عمومي ، از قرارگاه عملیاتي ستاد ملي مدیریت کرونا 1401مرداد  5مورخ 

رع وقت نسبت به دریافت مقرر شد تا پیش از شروع سال تحصیلي جدید، تمامي دانشجویان در اسدانشگاه استفاده مي کنند، 

های ها، خوابگاههای آموزشي، آزمایشگاهدز یادآور )چهارم( واکسن کرونا اقدام نمایند. بدیهي است جهت حضور در کالس

دانشجویي و سالن غذاخوری دانشگاه، دانشجویان بایستي نسبت به دریافت دز یادآور کرونا اقدام نموده و تصویر کارت واکسن 

( ارسال نمایند. الزم به 5119داخلي  zamanlou@iasbs.ac.irامور دانشجویي دانشگاه )-میل به خانم زمانلورا از طریق ای

های اتوماسیون ، سامانه1401مهرماه  15)دارای چهار دوز واکسن( تا  ذکر است در صورت عدم ارسال تصویر کارت واکسیناسیون

الزم است آن دسته از دانشجویاني  د.برای این افراد تا هنگام ارسال تصویر کارت قطع خواهد شها ری، ایمیل و دیگر سامانهادا

و یا قصد مراجعه  یادآور نیستند، زکه به دلیل ابتال به کرونا در یک یا دو هفته اخیر و یا دلیل پزشکي دیگری قادر به دریافت دو

 از طریق شماره تلفن باال به اطالع امور دانشجویي برسانند.  اماکن عمومي یاد شده در باال را ندارند، به دانشگاه و استفاده از

 

ها، از طرف تمامي اعضای دانشگاه گذاری اجتماعي، در تمامي بخشهای بهداشتي و فاصلهمقرر شد کلیه موارد پروتکل -2

هرگونه عالئم بیماری، بالفاصله مراتب را به اطالع امور دانشجویي رعایت گردد. همچنین دانشجویان موظفند در صورت بروز 

 دانشگاه برسانند.

 

به  ندب 2با تعداد  1401 شهریور 21 در تاریخ و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه یيبازگشا یشورا یکصد و چهارممصوبات جلسه 

 تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید./
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