بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1400/07/26 :
شماره جلسه75 :

صورتجلسه شورای بازگشایی و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه
حاضرین در جلسه:
 -1دکتر بابک کریمي ،رئیس دانشگاه
 -2دکتر رشید زارع نهندی ،معاون اداری-مالي و آموزشي-پژوهشي دانشگاه
 -3دکتر علي فروش باستاني ،معاون دانشجویي و فرهنگي-اجتماعي دانشگاه
 -4دکتر سعید عمادی ،مدیر امور آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه
 -5عباس بیگلری ،مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه
 -6محسن امیر ،کارشناس روابط عمومي دانشگاه
مصوبات جلسه:
هفتاد و پنجمین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  11:30روز دوشنبه  26مهرماه  1400برگزار
شد و بندهای زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1برطبق سومین مصوبه جلسه پیشین شورای بازگشایي مرحلهای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مورخ  19مهر  ،1400و با
استناد به نامه شماره  2/163500مورخ  1400/07/17وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مبني بر الزام واکسیناسیون دانشجویان،
مقرر شد با تمامي دانشجویاني که تاکنون اطالعات واکسیناسیون خود را به معاونت دانشجویي ارسال نکردهاند (شامل دانشجویان
بومي ،غیربومي غیرمستقر در خوابگاهها و غیربومي فراخوان نشده همانند دانشجویان ورودی  1399و  ،)1400تا پایان هفته
جاری تماس تلفني صورت پذیرد و پس از تاکید بر الزام واکسیناسیون به منظور اجرای فرایند آموزش حضوری دانشگاهها ،هشدار
مبني بر محدودیت و قطع دسترسي به سامانههای اتوماسیون اداری و شرکت در کالسهای مجازی به آنان ابالغ گردد.
 -2مقرر شد معاونت دانشجویي ،با همکاری مرکز بهداشت و روابط عمومي دانشگاه به منظور فرهنگسازی زندگي در دوران
کرونا ،با ارسال پیامک ،ایمیل و بخش اخبار سامانه اتوماسیون اداری ،نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتي ،فاصلهگذاری
اجتماعي و قدرت تذکردهي افراد در این زمینه ،اطالعرساني بیشتر و موثرتری را در سطح دانشگاه انجام دهند.
 -3مقرر شد به منظور آمادگي کامل جهت اجرای طرح آموزش حضوری دانشگاهها ،برنامه اجرایي و تمامي موارد الزم جهت
بازگشایي مجدد سلف سرویس به صورت جزئیات کامل از سوی معاونت دانشجویي تهیه و تدوین شده و در مورد هریک از
عناوین مطرح شده در جلسه آتي بحث ،بررسي و نتیجهگیری صورت پذیرد.
مصوبات جلسه هفتاد و پنجم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  26مهرماه  1400با تعداد  3بند به
تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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