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جلسات گذشته موارد به همکاران تذکر داده شد و در ابتدای جلسه نسبت به عدم حضور اعضای شورا در . 4

برگزار گردد و در صورت عدم  41روزهای یکشنبه ساعت مقرر گردید زین پس جلسه به صورت حضوری در 

 .نماید شرکتبه صورت مجازی  جلسهدر  دحضور هریک از اعضا می توان

بسیار پیچیده دارد برخی از اعضای  مایشیزآ . با توجه به این که روند تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی1

مطالبات اعضای هیئت علمی کوتاهتر و دغدغه عضو هیئت د که مسیر خواهان آن هستنهیئت علمی پیمانی 

 را بیشتر صرف آموزش کنند. دوقت خود ایشان علمی کمتر گردد و 

ی آبادی به عنوان نماینده مجمع صنفی در کمیته رفاهی دانشگاه انتخاب شدند و مقرر گردید غن. آقای دکتر 9

ری واحدهای کوچک پیگیری واگذاتا  انشگاه تهیه گردددر جلسه آتی لیستی از اعضای اساتید ترددی د

ت ئمهمانسرا به اعضای هیئت علمی ترددی منوط به گزارش آقای دکتر غنی آبادی در مورد پایش اعضای هی

کمیته رفاه حتما از اساتید ترددی باشد نماینده شورا در که نکته با توجه به اهمیت این . علمی ترددی گردد

م ای هواجآقای دکتر خ بهتر درک نمایند. تا مشکالتی که اعضای هیئت علمی ترددی با آن گریبانگیر هستند را

 درسانجلسات شرکت و حضور به هم می ته رفاه دربه عنوان نماینده اعضای هیئت علمی در کمی ین پسز

ماهه قراردهای آن ها از سوی  6پیمانی مبنی بر احتمال تمدید  جه به نگرانی های اعضای هیئت علمیبا تو -1

دانشگاه لذا مقرر گردید تا جناب آقای دکتر کیخسروی در این زمینه پیگیری های الزم را به عمل بیاورد. 

پایین  ئت علمی،وارد آوردن استرس بیش از حد به عضو هی منجر بهماهه قراردادها  6بدیهی است که تمدید 

 می شود.آوردن انگیزه و جلوگیری از استفاده از تمام پتانسیل اعضای هیئت علمی 

در خصوص حد نصاب تشکیل کالس ها و رت گرفته در شورای آموزشی دانشگاه با توجه به اصالحات صو -5

 این مسئله در شرایط فعلی ملغا گردید.افزایشی حق التدریس لذا پیگیری -ضریب کاهشی

سال می باشند. لذا مقرر گردید که  6دارای فرزند زیر  ت علمی کهئاعضای هیبه پرداخت یارانه مهدکودک  -6

ن مجدد ای آقای دکتر خوشنویس نامه ای مبنی بر درخواست از معاونت اداری مالی دانشگاه به منظور برقراری

 ارائه دهند.  درخواست

برای پیگیری طرح همسان سازی حقوق ه ای را از طرف مجمع صنفی نام یخسرویدکتر کمقرر گردید  -7

 .تهیه کنند ینوزارت

 

 

 


