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 کارکنان دانشگاه در دورۀ شیوع بیماری ویروسیحضور طرح ساماندهی 

های ایشان درمقابل این با توجه به گسترش شیوع بیماری ویروسی جدید، لزوم حفاظت از اعضای دانشگاه و خانواده

رسانی به دانشگاهیان و های درس دانشگاه و نیز لزوم ادامه فعالیت دانشگاه برای خدماتبیماری، تعطیلی کالس

در جلسه  هی حضور کارکنان دانشگاه به شرح زیرساماندپیشنهادی مدیریت اداری و منابع انسانی برای مراجعان، طرح 

 یئت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید:ه 4911 فروردین 41شنبه پنجروز 

 صورت مجازی برگزار خواهد کرد.های درس را بهدانشگاه خوارزمی تا اطالع ثانوی، کالس .4

اعضای هیئت علمی برای انجام وظایف اجرایی، آموزشی و پژوهشی خود با توجه به لزوم آموزش مجازی،  .2

 های آموزشی و پژوهشیو مدیران محترم گروه ها و مراکز پژوهشیمطابق هماهنگی با رؤسای محترم دانشکده

 های آزاد و مجازیجانبه اعضای هیئت علمی با مرکز آموزشهمهتنگاتنگ و ویژه همکاری اهتمام ورزند؛ به

  مورد انتظار است.

موافقت با حداکثر مساعدت امکان حضور در دانشگاه را ندارند کارکنانی که به هر دلیل با تقاضای مرخصی  .9

نبودن دانشگاه، ایام عدم حضور این دسته از کارکنان از مرخصی دلیل تعطیلشود. بدیهی است که بهمی

گردد و درمورد کارکنان رسمی و پیمانی امکان استفاده از ذخیره مرخصی سنوات استحقاقی آنان کسر می

روز مرخصی استحقاقی استفاده شده در دورۀ شیوع بیماری ازای هر دانشگاه به دارد. وجود گذشته نیز

کنند در محل جغرافیایی ده میکارکنانی که از مرخصی استفا کند.ویروسی، یک روز مرخصی تشویقی اعطا می

کار خود و موظف خواهند بود درصورت لزوم با لغو مرخصی در محل  خدمت خود حضور خواهند داشت

 حاضر شوند و در ساعات اداری باید ازطریق تلفن و درصورت لزوم اینترنت در دسترس باشند.

ها( یک میز خدمت دایر ها و پژوهشکدهها، دانشکدهها، مدیریتهر واحد کاری دانشگاه )دفتر ریاست، معاونت .1

فه پاسخگویی مراجعان حضوری و گردد وظیمسئول واحد تعیین می مدیر یا خواهد کرد. مسئول میز که با نظر

کنند برعهده خواهد داشت. مسئولیت که در منزل به صورت غیرحضوری کار مینیز ارجاع کار به همکارانی را 

پذیر صورت نوبتی به همکاران هر واحد واگذار خواهد شد و درصورتی که همکاری نوبتی امکانمیز خدمت به

 یمدیر هر واحد موظف است شماره تلفن ول واحد کاری خواهد بود.نباشد، تعیین مسئول میز با مدیر یا مسئ

)ترجیحاً مستقیم( برای پاسخگویی به مراجعان تلفنی تعیین و به دفتر ریاست و روابط عمومی اعالم کند. 

تا دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت علمی و سایر رسانی عمومی خواهد شد های تماس اطالعفهرست تلفن



 مراجعان در ساعات اداری بتوانند خدمات دریافت کنند. پاسخگویی تلفنی از وظایف میز خدمت و مسئول آن 

 بر این پاسخگویی نظارت مناسب اعمال خواهد شد.خواهد بود و کند یا هر کارمند دیگری که مدیر تعیین می

تا  8ا اطالع ثانوی زاد و مجازی دانشگاه تهای آاست. ساعت کار مرکز آموزش 49تا  8ساعت کار دانشگاه از  .5

 است. 22

افزاری کار در منزل برخوردارند به تشخیص افزاری و سختتعدادی از کارکنان هر واحد که از امکانات نرم .6

شوند. درصورت مدیر یا مسئول واحد برای دورکاری انتخاب و به مدیریت اداری و منابع انسانی معرفی می

الزم را برای دورکاری در اختیار این دسته از کارکنان خواهد لزوم مدیریت فاوای دانشگاه آموزش و امکانات 

د. این کارکنان وظایف مشخص منزله حضور در محل کار خواهد بوگذاشت. دورکاری این دسته از کارکنان به

طور مجزا و با ذکر جزئیات و تعداد و تاریخ رصدی را برعهده خواهند داشت و گزارش کار آنها بهو قابل

  کاری به تأیید مدیر یا مسئول واحد خواهد رسید.روزهای دور

وری است، کارکنانی که مدیریت نیروی انسانی هر واحد کاری ازحیث تعیین کارکنانی که حضورشان ضر .7

رود و انتظار می شوند برعهده مدیر یا مسئول واحد خواهد بودمند میکنند یا از مرخصی بهرهدورکاری می

ای که هر نوع حضور داقل حضور فیزیکی محقّق گردد؛ به گونهو ح ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر دورکاری

 حضور کارکنان را دانشگاه شود مدیرانتوصیه می فیزیکی کارکنان با اجازه و دستور مدیر صورت گیرد.

در هر صورت، درمجموع حداکثر یک سوم  ریزی کنند.نوبتی و گردشی برنامه صورتبه درصورت ضرورت

دانشگاه برای کارکنانی که برحسب ضرورت حضور حداکثری در کارکنان در دانشگاه حضور خواهن داشت. 

-ها مشوقانان آموزش مجازی در دانشکدهآزاد و مجازی و نیز پشتب ویژه کارکنان مرکز آموزشدانشگاه دارند به

  های مناسبی در نظر گرفته است.

 یا ریاست دانشگاه خواهد بود.  ربطبنابر تشخیص معاونت ذیحضور فیزیکی یا دورکاری مدیران دانشگاه  .8

رسانی در دانشگاه، تمام مدیران و مسئوالن دانشگاه موظف هستند ضمن پایش حسن انجام کار و تداوم خدمت .1

گونه و از سوی دیگر بهمدیران و کارکنان را فراهم کنند  تا حد امکان مقدمات انجام وظیفه غیرحضوری سایر

 امور دانشگاه و اجابت درخواست مراجعان دچار اختالل نشود. ریزی کنند که جریانبرنامهای 

 مدیریت اداری و منابع انسانی

 


