بسمه تعالي

تاریخ برگزاری1401/02/19 :
شماره جلسه97 :

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 هفتمین جلسه شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه ،ساعت  11روز دوشنبه  19اردیبهشت ماه  1401برگزار
شد و بندهای زیر مورد بحث ،بررسي و تصویب قرار گرفت:
 -1مصوبات نامه شماره  2/31953مورخ  11اردیبهشت ماه  1401معاونت آموزشي وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در جلسه
قرائت شد و در زمینه آموزش حضوری در کالسهای درسي ،سمینارها ،جلسات دفاع از پایاننامه/رساله و جلسات مرتبط تمامي
مصوبات در حال اجرای کامل ميباشند.
 -2در موارد بسیار استثناء ،جهت تشکیل کالس مجازی در صورت تقاضا از طرف دانشکدهها ،با ذکر دلیل قابل دفاع ،موضوع به
شورای آموزشي و هیات رئیسه دانشگاه ارجاع داده ميشود و پس از تایید جلسه هیات رئیسه ،موضوع قابل اجرا ميباشد .فلذا
تشکیل کالس مجازی از سوی اعضای هیات علمي و دانشکده ،با استناد به بند چهارم نامه معاونت آموزشي وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ممنوع بوده و مشمول تخطي برای استاد و دانشکده مربوطه از اجرای این قانون است.
 -3مقرر شد براساس بند ششم نامه ذکرشده در باال ،واحد امور آموزشي و تحصیالت تکمیلي دانشگاه ،نسبت به اجرای کامل
بندهای مصوبات این نامه ،نظارت و ارزیابي مستمر داشته باشد.
 -4مقرر شد در جلسات آتي معاونت دانشجویي دانشگاه ،گزارش اقدامات انجام شده از روند واکسیناسیون دانشجویان را به
صورت نمودارهای زمانبندیشده ارائه نماید.
مصوبات جلسه نود و هفتم شورای بازگشایي و ستاد مقابله با کرونا دانشگاه در تاریخ  19اردیبهشت  1401با تعداد  4بند به
تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید/.
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