بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1400/08/10 :
شماره جلسه77 :

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
 -5دکتر ابراهیم انصاری ،مدیر امور خدمات رایانهای و فناوری اطالعات دانشگاه
 -6عباس بیگلری ،مدیر امور اداری و پشتیباني دانشگاه
 -7محسن امیر ،کارشناس روابط عمومي دانشگاه
مصوبات جلسه:
هفتاد و هفتمین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  11:30روز دوشنبه  10آبان  1400برگزار شد
و بندهای زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1تصمیمات زیر باتوجه به وجود سیستم آموزشي فصلي در دانشگاه ،و در راستای مصوبه پنجم هشتاد و هفتمین جلسه ستاد
ملي مدیریت کرونا مورخ  10مهر  1400مبني بر «از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها از  15آبان  »1400اخذ ميشود:
با توجه به پایان یافتن کالسهای فصل پائیز در تاریخ  10آذرماه  1400و فرصت اندک باقیمانده از فصل آموزشي جاری ،مقرر
شد اعضای هیات علمي دانشگاه که تمایل به برگزاری کالسهای حضوری با دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال 1400
دارند ،مشروط بر اینکه همه دانشجویان آن کالس حداقل یک دوز واکسیناسیون کرونا دریافت کرده باشند ،ميتوانند نسبت
به برگزاری کالس حضوری پس از هماهنگي با آموزش و دانشکده مربوطه ،با رعایت کلیه دستورالعملهای بهداشتي و
فاصلهگذاری اجتماعي ،اقدام نمایند.
بدیهي است این دانشجویان به محض ورود به دانشگاه و شرکت در دوره آموزش حضوری ،با هماهنگي معاونت دانشجویي
دانشگاه با مراکز واکسیناسیون مربوطه ،ملزم به تزریق دوز دوم واکسن خواهند بود .عدم اقدام در این زمینه موجب محرومیت
ایشان از امکانات آموزشي ،رفاهي و حضور در خوابگاه خواهد شد.
همچنین برای فصل زمستان ( 1دی ماه  ،)1400با برنامهریزی مدیریت آموزشي دانشـگاه و دانشکدهها ،تمامي کالسهای
ادامه در صفحه بعد 
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ادامه مصوبات جلسه:
مقطع دکتری ورودی سال  ، 1400به صورت حضوری برقرار خواهد شد .بنابراین ،الزم است کلیه دانشجویان مقطع دکتری
ورودی  ،1400در اولین فرصت کارت واکسیناسیون هر دو دوز خود را به معاونت دانشجوئي دانشگاه ارسال کنند .الزم به ذکر
است که تنها در صورت اتخاذ و ابالغ تصمیمها ی جدید ستاد ملي و استاني مدیریت کرونا مبني بر منع آموزش حضوری،
ناشي از همهگیری بیماری کرونا ،این تصمیم ملغي ميشود.
الزم به ذکر است برای آموزش حضوری سایر مقاطع تحصیلي در جلسات آتي شورای بازگشایي تصمیمگیری خواهد شد.
 -2باتوجه به شروع کالسهای دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد ورودی سال  1400از تاریخ  ،1400/08/10مقرر شد از
طرف معاونت دانشجویي عالوه بر ارسال ایمیل ،از طریق تماس تلفني و پیامک ،نسبت به الزام واکسیناسیون این دانشجویان
اطالعرساني انجام گیرد و اطالعات کارت واکسیناسیون این گروه از دانشجویان گردآوری شود .همچنین تصمیمات اتخاذشده
این شورا مبني بر عواقب عدم اقدام برای انجام واکسیناسیون ،به ایشان ابالغ گردد.
 -3به منظور اجرای کامل طرح از سرگیری آموزش حضوری دانشگاهها ،مقرر شد از طرف معاونت دانشجویي اطالعرساني کافي
جهت لزوم تکمیل اطالعات واکسیناسیون (شامل دوز دوم) توسط کلیه دانشجویان انجام شود .بدیهی است در صورت عدم
ارسال اطالعات دوز دوم واکسیناسیون دانشجویان ،خدمات آموزشی و رفاهی و حضور در دانشگاه ،ابتدا محدود
و پس از ابالغ نهایی به طور کامل قطع و منع میشود.
 -4بناب ر مفاد طرح از سرگیری آموزش حضوری و به جهت بسترسازی حضور موثرتر اعضای هیات علمي دانشگاه در
دانشکدههای متبوع ،مقرر شد از تاریخ  15آبان  ،1400نمایندگان تحصیالت تکمیلي ،جلسات دفاعیه دانشجویان را به صورت
حضوری برگزار نمایند .حضور دانشجو و استاد راهنما و داوران داخلي الزامي است ولي داوران خارجي و شرکتکنندگان دیگر
ميتوانند به صورت غیرحضوری از طریق بستر مجازی دانشگاه در جلسه دفاعیه شرکت نماید.
 -5مقرر شد برنامهریزی اولیه برای بازگشایي سالن غذاخوری دانشگاه برای اوایل آذرماه در دستور کار قرار گیرد.
مصوبات جلسه هفتاد و هفتم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  10آبان  1400با تعداد  5بند به
تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید/.

2

