به نام خدا
صورتجلسه هشتمین نشست شورای هاهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی
دانشگاهها و پژوهشگاههای ایران -تهران ۸/۹/۹۷
هشتمین نشست نمایندگان تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگاه
های ایران با شرکت نمایندگان  ۲۲دانشگاه از ساعت  ۸:۳۰صبح آغاز و پس از بحث و
بررسی مسایل و مشکالت صنفی و رفاهی اعضای هیات علمی ،موارد ذیل مورد تایید و
تصویب قرار گرفت:
 -1در هر دانشگاه تشکل های صنفی به صورت مستمر و به اشکال مختلف با مدیریت
دانشگاه و اعضای هیات علمی ارتباط موثر برقرار نمایند .
 -۲برای تامین هزینه ها ،تشکل صنفی هر دانشگاه از اعضا خود حق عضویت دریافت
کنند .میزان این حق عضویت در هر دانشگاه به تشخیص تشکل مربوطه است.
 -۳تشکلهای عضو شورا برای پیگیری مسایل و موارد مربوط به اساتید اهتمام بورزند
و روی مسایل معیشتی و رفاهی اساتید تاکید شود .
 -4اقتضائات فعالیت در هر دانشگاه برای فعالیتها مدنظر قرار گرفته و تجربه های
موفق از طرق مختلف به اطالع سایر دانشگاه ها رسانده شود .
 -5به منظور تامین هزینه ها برای راه اندازی یک دبیرخانه ثابت در تهران و همچنین
هزینه های برگزاری نشستهای نوبتی و دیگر هزینه ها ،مقرر گردید هر یک از

تشکلهای عضو شورای هماهنگی ساالنه  ۶۰۰هزار تومان حق عضویت پرداخت
نمایند.حق عضویت سال  1۳۹۸باید تا پایان سال جاری پرداخت شود .
 -۶تاریخ و مدت فعالیت برای دور سوم هیات اجرایی  ۲سال (تا پاییز سال )1۳۹۹
تعیین گردید .
 -۷بر حضور یک نماینده از تشکل صنفی هر دانشگاه با حق رای در جلسه شورای
هماهنگی تاکید گردید .
 -۸ترکیب هیات اجرایی با  ۷نفر عضو اصلی و سه نفر علی البدل وهمچنین یک نفر
بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل تعیین شد.
 -۹مقرر شد برای استقرار دبیر خانه شورای هماهنگی از سوی هیات اجرایی منتخب
اقدامات الزم به عمل آید .
برای ثبت رسمی شورای هماهنگی اقدام شده و با وزارت علوم در این
-1۰
خصوص هماهنگی و پیگیری شود .
-11

همترازی حقوق اساتید وزارت عتف و بهداشت و درمان پیگیری شود .

همترازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان قبل از سال  ۸4با شاغلین
-1۲
پیگیری شود .
-1۳

حتی المقدور فعالیت تشکلها رسانه ای شده و به اطالع عموم برسد.

موضوعات بیمه ،پاداش پایان خدمت اساتید و موارد آن ،همچنین موضوع
-14
ساختار و تشکیالت تشکلها و رتبه بندی دانشگاه_ها مطرح و قرار شد در جلسات
هیات اجرایی پیگیری شود .
در پایان برای انتخاب اعضای دوره سوم هیات اجرایی شورای هماهنگی از بین  14نفر
کاندیدای عضویت در هیات و  ۲نفر برای بازرسی رای گیری به عمل آمد .اسامی منتخبین
هیات اجرایی وبازرسان از قرار ذیل است:

اعضای اصلی هیات اجرایی:
احمد صفا پور
سید جواد امامی
نصرت اهلل گودرزی
مرضیه شمس یوسفی
محمدحسین قربانی
حمید کریمی
حمیدرضا زنگنه
اعضای علی البدل:

غالمحسین شریفی
محمدرضا معین فرد
یداهلل رفیعی

بازرسان:
اسماعیل فیضی بازرس اصلی
ابوزاده بازرس علی البدل
ضمنا مقرر شد زمان و مکان نشست بعدی توسط هیات اجرایی تعین و اعالم شود .در
عین حال نمایندگان دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه بوعلی سینای همدان و دانشگاه
خوارزمی برای محل نشست بعدی اعالم آمادگی نمودند.
جلسه با صلوات حضار در ساعت  14:۲۰خاتمه یافت .
نمایندگان حاضردر نشست با ترتیب الفبایی نام خانوادگی

 -1پرویز آرمانی -دانشگاه بین الملل امام خمیتی
-۲رمضانعلی ابوزاده  -دانشگاه رازی کرمانشاه
-۳علی اشرفی -دانشگاه سمنان

 -4سید جواد امامی -دانشگاه علم و صنعت ایران
 -5مهدی پورافشاری -دانشگاه فردوسی مشهد
 -۶بهروز رحمانی -دانشگاه یاسوج
 -۷یداهلل رفیعی -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
-۸حمید زارع ابیانه -دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -۹حمیدرضا زنگنه -دانشگاه کاشان
 -1۰غالمحسین شریفی -دانشگاه اصفهان
-11مرضیه شمس یوسفی -دانشگاه گیالن
-1۲احمدصفاپور -دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 -1۳محمدرضا ضیایی بیگدلی -دانشگاه عالمه طباطبایی
-14اسماعیل فیضی -دانشگاه بوعلی سینا همدان
-15محمدحسین قربانی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -1۶سید جواد قریشی الحسینی -دانشگاه فردوسی مشهد
-1۷حمید کریمی -دانشگاه تبریز
-1۸فرامرز کنجوری -دانشگاه خوارزمی
 -1۹نصرت اهلل گودرزی -دانشگاه مازندران
 -۲۰حمید ماجانی  -دانشگاه شهید چمران اهواز
 -۲1محمدرضا معین فرد -دانشگاه حکیم سبزواری
-۲۲رضا مظهری -دانشگاه گنبد
-۲۳سید جواد میررکنی -دانشگاه یزد
-۲4محمد میرزایی -دانشگاه شهید باهنرکرمان

