بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1400/12/03 :
شماره جلسه91 :

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:
نود و یکمین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  11روز سهشنبه  3اسفندماه  1400برگزار شد و
بندهای زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1با توجه به تعطیلي خوابگاههای دانشجویي در ایام عید نوروز  1401و به منظور انجام عملیات سمپاشي و تعمیرات در
خوابگاهها ،مقرر شد دانشجویان غیربومي دانشگاه ،از تاریخ  15اسفندماه  1400شروع به تحویل خوابگاههای دانشجویي به
امور دانشجویي کنند .الزم به ذکر است در تاریخ  25اسفندماه خوابگاههای دانشجویي تعطیل خواهند شد.
 -2مقرر شد شرط پذیرش مجدد دانشجویان غیربومي و استقرار در خوابگاههای دانشگاه در سال آینده ،دریافت سه دوز
واکسیناسیون کامل کرونا و ارائه اطالعات کارت واکسیناسیون به امور دانشجویي دانشگاه باشد .لذا توصیه ميگردد ،تمامي
دانشجویان نسبت به تزریق دوز سوم واکسن کرونا اقدام نمایند .بدیهي است شرط انجام هرگونه فعالیتهای حضوری (آموزشي
و پژوهشي) در فصل بهار  1401برای تمامي دانشجویان (اعم از بومي و غیر بومي) ،ارائه کارت واکسناسیون سه دوز کامل
کرونا و عدم مشاهده عالئم هرگونه بیماری ميباشد.
 -3با استناد به بخشنامههای مربوط به طرح «از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها» ،تمام تالش دانشگاه بر این خواهد
بود که در فصل بهار سال آینده ،آموزش حضوری باشد .بدیهي است که برگزاری کالسهای حضوری با توجه به وضعیت شیوع
و همهگیری بیماری کروناویروس در کشور ،بر مبنای ابالغ تصمیمهای جدید ستاد ملي و استاني مدیریت کرونا تحقق خواهد
یافت.
مصوبات جلسه نود و یکم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  3اسفندماه  1400با تعداد  3بند به
تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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