بسمه تعالی

پیشٍ جلسِ بشگضاس شذُ دس هَسخ  1397/9/12بب حضَس سیبست هحتشم داًشگبُ ،هؼبًٍیي هحتشم داًشجَیی ٍ
اداسی ٍ هبلی بب اػضبی شَسای صٌفی ٍ تؼذادی اص داًشجَیبى دس هکبى آهفی تئبتش شْیذ آٍیٌی ٍ دسخَاست
ّبی صٌفی عشح شذُ (بیبًِ پیَست) ،تصویوبتی بِ ششح ریل اتخبر گشدیذ:
-1دس خصَص بٌذ یکن ،ببتَجِ بِ ایٌکِ دس قشاسداد هشبَط بِ پیوبًکبس سلف کبسشٌبس تغزیِ دس ًظش گشفتِ
شذُ است ،هقشس گشدیذ پیگیشی الصم جْت حضَس هٌظن کبسشٌبس تغزیِ دس آشپضخبًِ ٍ تببدل ًظش بب
ًوبیٌذُ شَسای صٌفی داًشجَیبى هحتشم اًجبم شَد  .بشًبهِ حضَس ا یشبى حذاقل  4جلسِ دس ّفتِ شبهل
 2جلسِ بب بشًبهِ ثببت دس ٍػذُ ًْبس ،یک جلسِ بب بشًب هِ ثببت دس ٍػذُ شبم ٍ یک جلسِ شٌبٍس بشای
سشکشی ّبی بذٍى اعالع قبلی تذٍیي شذُ ٍ تَسظ اداسُ تغزیِ اػالم هی گشدد .
 -2هقشس گشدیذ کِ بٌذّبی ( 4 ٍ 3،2هٌَی هیَُ ،دسش ٍ ًَ شیذًی دس ٍػذُ ّبی شبم ٍ ًْبس ) هغببق الگَی
اسائِ شذُ تَسظ داًشگبّْبی هٌغقِ تبشیض اًجبم شَد.
 -3بب تَجِ بِ ایٌکِ اهکبى ایجبد بی ًظوی دس اثش حزف کبهل ّضیٌِ طتَى فشاهَشی دس تَصیغ غزا ٍجَد
داسد ،هقشس گشدیذ هَضَع هَسد بشسسی کبسشٌبسی قشاس گ سفتِ ٍ بشای تؼذاد هح دٍدی دفؼبت بذٍى ّضیٌِ
اجشایی گشدد.
 -4بشًبهِ پیشٌْبدی جْت صبحبًِ (بصَست پک ّفتگی ) ػلی سغن ایجبد ببس هبلی اضبفی بِ داًشگبُ ،بب
اػوبل تغییشات هثبت جْت سفبُ حبل داًشجَیبى ٍ استقبء ٍ تٌَع اًتخبة ّب هَسد هَافقت قشاس گشفت  .السم بِ
تَضیح است کِ لیست پیَست ارایِ شدُ تَسط شَرای صٌفی (هذکَر در بٌد  )6بزای دٍّفتِ یک بار در داًشگاُ
هزبَطِ تٌظین ٍ اجزا هی شَد کِ احتواال بِ اشتباُ رٍساًِ قلوداد شدُ بَد  .بٌابزایي با اعوال تغییزات هطلَب بِ ًفع
داًشجَیاى عشیش الگَ بزداری ٍ اجزایی خَاّد شد.
 -5دسخصَص دسخَاست استفبدُ اص سشٍیسْبی اتَبَسشاًی (بٌذ  )8ٍ7هقشس گشدیذ کِ پیگیشی ّبی الصم اص
ششکت ٍاحذ اتَبَسشاًی بش اسبس قشاسداد فی هببیي صَست گیشد.
 -6دسهَسد جبیگضیٌی دستگبُ اتَبَس بِ جبی هیٌی بَس دس تب ین آخش خَابگبُ هحبی (بٌذ  ،)9هقشس گشدیذ
دس ایبم پشاصدحبم ،یک دستگبُ هیٌی بَس اضبفی بِ ػٌَاى سشٍیس کوکی بِ کبس گشفتِ شذ ُ ٍ تغییشات
هغلَة دس سبػت حشکت ٍ اجشای دقیق بشًبهِ صهبًبٌذی سشٍیس ّب هبزٍل گشدد .
بب آسصٍی تَفیق ٍ سالهتی  -هؼبًٍت داًشجَیی داًشگبُ صٌؼتی سٌْذ

