بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1400/12/15 :
شماره جلسه92 :

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
 -6محسن امیر ،کارشناس روابط عمومي دانشگاه
مصوبات جلسه:
نود و دومین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  13روز یکشنبه  15اسفندماه  1400برگزار شد و
بندهای زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1طبق دستورکار جلسه ،در زمینه فراخوان دانشجویان در سال  ،1401نظرات و پیشنهاداتي از سوی اعضای شورا ارائه و
تاکید شد طبق مصوبه دوم جلسه  ،91شرط پذیرش دانشجویان برای انجام هرگونه فعالیت حضوری (آموزشي و پژوهشي) در
فصل بهار سال  ،1401ارائه کارت واکسیناسیون دوز بوستر (سوم) کرونا و عدم مشاهده عالئم هرگونه بیماری ميباشد .لذا به
کلیه دانشجویان عزیز تاکید ميشود تا در اولین فرصت نسبت به دریافت دور بوستر (سوم) واکسن کرونا اقدام کرده و سریعا
کپي کارت واکسن را از طریق ایمیل به خانم زمانلو-امور دانشجویي دانشگاه ( zamanlou@iasbs.ac.irداخلي )5119
ارسال کنند .همچنین دانشجویان متقاضي حضور در دانشگاه پس از ایام نوروز بایستي درخواست حضور خود را حداقل یک
هفته قبل از  14فروردین  1400از طریق اتوماسیون اداری تکمیل و ارسال نموده و به تاریخ پیشنهادی در فرم که از طرف
امور دانشجویي جهت مدیریت بهینه حضور اعالم ميگردد توجه ویژه نمایند .الزم به ذکر است که نظارت بر کلیه مراحل اجرای
صحیح طرح بر عهده امور دانشجویي دانشگاه خواهد بود.
 -2با توجه به شروع کالسهای آموزشي از  14فروردین و تعطیلي دانشگاه در ایام عید نوروز ،مقرر شد کالسهای آموزشي در
دو هفته ابتدای فصل بهار به صورت مجازی برگزار گردد .تمام تالش هیات رئیسه دانشگاه و شورای بازگشایي مرحلهای و ستاد
مقابله با کرونا دانشگاه بر اجرای کامل طرح «ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها» ،منوط بر وضعیت شیوع و همهگیری
بیماری کروناویروس در کشور ،بر مبنای ابالغ تصمیمهای جدید ستاد ملي و استاني مدیریت کرونا است.
ادامه در صفحه بعد 
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ادامه مصوبات جلسه:
 -3همچنین باتوجه به همزماني شروع ماه مبارک رمضان با  14فروردین  ،1401در زمینه نحوه فعالیت سالن غذاخوری دانشگاه
در ایام این ماه ،موارد متعددی از سوی معاونت امور دانشجویي مطرح و مقرر شد توزیع غذا از تاریخ  14صورت گیرد .اما باتوجه
به تجربه ایام ماه رمضان در سالهای گذشته و در نظر داشتن میزان حضور دانشجویان در خوابگاهها ،در خصوص نحوه توزیع
وعدههای سحری و افطاری بصورت کترینک و یا حضوری ،معاونت دانشجویي هماهنگي الزم را با پیمانکار طبخ و توزیع غذای
دانشگاه ،انجام دهند.
 -4از طرف معاون دانشجویي دانشگاه ،آمار دانشجویان مستقر در خوابگاههای دانشجویي ،میزان خروج دانشجویان و تحویل
اتاقهای خوابگاهي ارائه شد و با توجه به مصوبه جلسه پیشین شورای بازگشایي مرحلهای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،از
روز  15اسفند تا  25اسفندماه دانشجویان فرصت دارند اتاقهای خوابگاهي را به امور دانشجویي تحویل نمایند .الزم به ذکر
است بر طبق این مصوبه ،در تاریخ  26اسفندماه خوابگاههای دانشجویي تعطیل خواهند شد.
 -5باتوجه به مشکالت پیش آمده در زمینه زیرساخت اینترنت کشور ،مقرر شد مرکز امور فناوری اطالعات و خدمات رایانهای
دانشگاه برای برقراری استفاده از سرعت و کیفیت مناسب برای کالسها و جلسات مجازی در سال آینده ،پروپوزالي از مجموعه
قواعد و مقررات جدید را در قالب چارچوبها و شرایط استفاده از بستر سامانه آموزش مجازی ارائه دهد.
 -6مقرر شد اولین جلسه شورای بازگشایي مرحلهای و ستاد مقابله با کرونا در سال جدید ،در تاریخ  9فروردین  1401برگزار
گردد.
 -۷در پایان مجددا تاکید شد بهترین راه مقابله و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و اجتناب از قرنطینه دسته جمعي ،استفاده
از پوشش دو ماسک روی هم در کلیه مکانهای عمومي ،رعایت فاصله اجتماعي (حداقل دو متر از یکدیگر) و دوری جستن از
تجمع افراد است .بنابراین ،تمامي اعضای دانشگاه موظف به اجرای کامل پروتکلهای بهداشتي و فاصلهگذاری اجتماعي در
تمامي بخشهای دانشگاه هستند.
مصوبات جلسه نود و دوم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  15اسفند  1400با تعداد  ۷بند به تصویب
اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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