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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
مصوبات جلسه:
نود و سومین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  11روز چهارشنبه  10فروردین ماه  1401برگزار
شد .در ابتدا آقای دکتر کریمي رئیس محترم دانشگاه ،گزارشي از موارد مهم جلسه مورخ  9فروردین  1401روسای دانشگاههای
کشور ارائه دادند .پس از بحث و بررسيهای الزم برای بازگشایي خوابگاهها و آموزش حضوری ،موارد زیر به تصویب رسید:
 -1مقرر شد مرکز کامپیوتر دانشگاه با بررسيهای کارشناسانه در خصوص برآورد حجم ماهانه اینترنت مورد نیاز دانشگاه،
گزارشي تا اواخر فروردین  1401برای طرح و تصمیمگیری مقتضي در هیات رئیسه دانشگاه آماده کند.
 -2مقرر شد زیرساختهای مربوط به آموزش مجازی دانشگاه همواره بهروز و آماده نگه داشته شود.
 -3مقرر شد آموزش دانشگاه آمادگي الزم را برای اجرای شیوهنامه جدیدی که از طرف معاونت آموزشي وزارت علوم ابالغ
خواهد شد ،داشته باشد .این شیوهنامه در رابطه با حدف و اضافه دروس و حذف اضطراری ميباشد.
 -4مقرر شد معاونتهای دانشجویي و اداری_مالي دانشگاه تالش و اقدامات مقتضي را برای جذب حمایتهای ویژه از محل
بودجههای متمرکز وزارت عتف انجام دهند.
 -5مقرر شد طبق مصوبات نود و دومین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،از  14فروردین پذیرش
دانشجویان در خوابگاههای دانشگاه با برنامهریزی معاونت دانشجویي شروع شود .با توجه به لزوم آغاز به موقع کالسها و زمانبر
بودن مراحل پذیرش دانشجویان در خوابگاهها ،آموزش به صورت مجازی شروع خواهد شد .برنامه ریزی به شکلي خواهد بود
که در طول دو هفته ،دانشجویان به صورت کامل در خوابگاهها اسکان پیدا کنند و پس از آن آموزش در صورت وجود شرایط
مناسب ،به صورت حضوری ادامه پیدا کند .البته این کار منوط به وضعیت کرونایي زرد یا آبي زنجان خواهد بود و تغییر این
وضعیت به شرایط قرمز و یا گسترش سویه جدید بیماری کرونا ،ميتواند موجب تعویق این زمان شود.
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ادامه مصوبات جلسه:
 -6دانشجویان (اعم از بومي و غیر بومي) که از روز  14فروردین در دانشگاه حضور پیدا ميکنند ،بایستي مدرک دریافت سه
دز واکسن را ارائه نمایند .در هر صورت ،شرط پذیرش در خوابگاه و شرکت در کالسهای حضوری ،دریافت سه دز واکسن
ميباشد.
 -7سلف سرویس دانشگاه برای ارائه خدمات افطاری و سحری به دانشجویان ساکن خوابگاه با رعایت شیوهنامههای بهداشتي
از تاریخ  14فروردین  1401شروع به کار خواهد نمود.
 -۸رعایت پروتکلهای بهداشتي و استفاده از ماسک در محیطهای عمومي بهویژه خوابگاهها ،دانشکدهها و کالسها الزامي
است.
مصوبات جلسه نود و سوم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  10فروردین  1401با تعداد  ۸بند به
تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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