بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1400/11/19 :
شماره جلسه90 :

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:
نودمین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  13روز سهشنبه  19بهمن ماه  1400برگزار شد و
بندهای زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1مقرر شد روابط عمومي دانشگاه ،در زمینههای «پیشگیری و مقابله با سویه جدید اُمیکرون بیماری کرونا ،لزوم
واکسیناسیون کامل به همراه دوز سوم برای تمامی اعضاء و موارد مراقبتی و احتیاطی در این خصوص» ،به صورت
مستمر و بدون انقطاع ،میزان اطالعرساني ،تبلیغات و آگاهيبخشي جمعي را در محیط دانشگاه (فیزیکي و مجازی) افزایش
دهد.
 -2مقرر شد سالن غذاخوری دانشگاه با رعایت پروتکلهای بهداشتي و فاصلهگذاری اجتماعي ،به صورت میزهای تک نفره و
حداکثر گنجایش  100نفر ،و رعایت دقیق موارد بهداشتي و فاصلهگذاری به فعالیت خود در هفته آینده ادامه دهد .همچنین
کتابخانه ترکمان نیز ،از روز شنبه  23بهمن  1400با ظرفیت حداکثر  25نفر مجددا بازگشایي ميشود .تاکید ميگردد در
راستای سالمت جمعی ،پروتکلهای بهداشتي و فاصلهگذاری اجتماعي در این مکانها ،بایستي با بیشترین دقت از طرف
دانشجویان رعایت شود.
 -3با استناد به دومین مصوبه جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مورخ  14دی ماه  ،1400جهت حفظ
سالمتي دانشجویان ،کماکان امکان پذیرش و اسکان دانشجوی جدید در خوابگاهها وجود ندارد .بدیهي است پس از برطرف
شدن شرایط اضطراری ناشي از این سویه جدید ،و اعالم وضعیت پایدار ،فراخوان جدید به دانشجویان اعالم خواهد شد.
ادامه در صفحه بعد 
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ادامه مصوبات جلسه:
 -4مقرر شد با توجه به وجود احتمال شیوع گستردهتر سویه اُمیکرون ،دانشجویان حتيالمقدور از مراجعه حضوری به اتاقهای
اساتید ،خودداری کنند و امورات آموزشي خود را از طریق ارتباط مجازی به انجام برسانند.
 -5مقرر شد پیرو مصوبه شماره  4جلسه شماره  77شورای بازگشایي مرحلهای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مورخ  10آبان
 ،1400و باتوجه به شیوع سویه اُمیکرون در استانهای کشور ،دانشکدهها با هماهنگي امور آموزشي دانشگاه جلسات دفاعیه
دانشجویان را به صورت مجازی برگزار نمایند.
 -6در پایان تاکید ميشود تمامي اعضای دانشگاه بهویژه دانشجویان مستقر در خوابگاههای دانشجویي ،موظف به اجرای کامل
پروتکلهای بهداشتي و فاصلهگذاری اجتماعي در تمامي بخشهای دانشگاه بهویژه در فضاهای مشترک خوابگاهي هستند.
همچنین مجددا تاکید میشود بهترین راه جهت مقابله و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و قرنطینه دسته جمعی،
استفاده از پوشش دو ماسک روی هم در کلیه مکانهای عمومی ،رعایت فاصله اجتماعی (حداقل دو متر از
یکدیگر) و اجتناب از تجمع افراد است .همچنین در صورت داشتن عالئم سویه اُمیکرون و یا مشاهده موارد مشکوک به
کرونا در دیگران ،بایستی هرچه سریعتر این موضوع به مسئولین خوابگاهي و یا امور دانشجویي دانشگاه ،اطالع داده شود.

مصوبات جلسه نودم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  19بهمن ماه  1400با تعداد  6بند به تصویب
اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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