بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1401/01/23 :
شماره جلسه94 :

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:
نود و چهارمین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  11روز سهشنبه  23فروردین ماه  1401برگزار شد
و بندهای زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1با توجه به مصوبه پنجم جلسه پیشین شورای بازگشایي مرحلهای و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه مورخ  9فروردین  1401و با
استناد به بخشنامه آموزشي شماره  666/25/2مورخ  1401/1/9وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تمامي کالسهای آموزشي دانشگاه
از تاریخ شنبه  27فروردین به صورت حضوری برگزار خواهند شد.
 -2ظرفیت کتابخانه ترکمان دانشگاه از تاریخ  27فروردین به  50نفر افزایش ميیابد .دانشجویان مانند سال گذشته با مراجعه به
درگاه اینترنتي  iasbs.ac.ir/lميتوانند ظرفیت کتابخانه را بررسي و نسبت به استفاده از خدمات کتابخانه ،اقدام نمایند .الزم به
ذکر است شرط استفاده از خدمات محیط کتابخانه ،داشتن و ارائه مدرک سه دوز واکسیناسیون کرونا ميباشد.
 -3سالن ورزشي دانشگاه ،از تاریخ  23فروردین با رعایت پروتکلهای بهداشتي و فاصلهگذاری اجتماعي بر اساس قوانین اعالم شده
در ایمیل برای اعضای دانشگاه قابل استفاده خواهد بود .بدیهي است به منظور استفاده از خدمات سالن ورزشي ،ارائه کارت
واکسیناسیون سه دوز کرونا الزامي است.
 -4مقرر شد به منظور حفظ سالمت جمعي افراد ،تمامي اعضای دانشگاه بهویژه دانشجویان ،موظف به اجرای کامل پروتکلهای
بهداشتي و فاصلهگذاری اجتماعي در تمامي بخشهای دانشگاه بهویژه در فضاهای مشترک خوابگاهي ،آموزشي و آزمایشگاهي
هستند .همچنین مجدداً تاکید ميشود بهترین راه جهت مقابله و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و قرنطینه دستهجمعي ،استفاده
از پوشش دو ماسک روی هم در کلیه مکانهای عمومي ،رعایت فاصله اجتماعي (حداقل دو متر از یکدیگر) و اجتناب از تجمع افراد
است .همچنین در صورت داشتن هرگونه عالئم بیماری و یا مشاهده موارد مشکوک به کرونا در دیگران ،بایستي هرچه سریعتر این
موضوع به مسئولین خوابگاهي و یا امور دانشجویي دانشگاه ،اطالع داده شود.
مصوبات جلسه نود و چهارم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  23فروردین  1401با تعداد  4بند به تصویب
اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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