
 

 ۳۰۱۱اردیبهشت ماه  ۱۳      مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری       نجم پت و بیس جلسه

شت نامه توهین آمیز وزیر بهدا در خصوص  خالصه ای از جلسه شورای هماهنگی در ابتدای جلسه -۳

  .دیه گردغنی آبادی ارایمصوبات آن توسط دکتر  وهای وزارت علوم ت علمی دانشگاهااعضای هی نسبت به

از طرف مجمع صنفی  ای بیانیه دیدمقرر گر ی های اعضای هیئت علمی دانشگاهنگراندر ادامه با توجه به 

  گردد. تنظیم ،شوندمی و نکاتی که همکاران بعدا متذکر که شامل موارد زیر اساتید دانشگاه حکیم سبزواری 

باعث  را همراه خود دارد وبات مجلس و شورای نگهبانمصکه  حقوق همانندسازیاجرای در ابتدا تعلل در  -

و  رویه بی مهاجرت بهتواند که این تعلل می ون شکد. بشده است هیات علمیاعضای  دلسردی نگرانی ها و

عضو  05۱بیش ار  شته شاهد مهاجرتذر سال گده همانطور ک .ی منجر شوداعضای هیات علم خطرناک 

  هیات علمی وزارت عطف بودیم.

  از و اعتراض دارند نامه وزیر محترم بهداشته نسبت ب دیداشمجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری  -

که بدون شک خارج  هاوزارتخانه یگردنظرات و دیدگاه ها گرفتن بدون در نظر ارد دمحترم علوم تقاضا  یروز

 اهتمام بورزند. ۳.1مسان سازی با ضریب احکام ه صدور مورد در از وظایف آنهاست

 

 پرداختی ها له آموزش تمامی ارگان ها به طور یکسان فعالیت انجام می دهند و این گونه تمایز درومقدر  -

 و سریعا باید مرتفع گردد. مختلف قابل قبول نیست هایوزارتخانه در

را سی و اندی سال گذشته در  های بهداشت و وزارت علومجداسازی وزارتخانهباید  که کامال بدیهی است  -

منافع شخصی تعدادی از افراد ذینفع قرار دای فملی  نافعزمان مآن  ردبدون شک  .دکرتلقی  یشوم اتفاق

وصیه می گردد که مانند کشورهای دیگر که وزارت ت لذا با توجه به اهمیت مقوله آموزش .گرفته است

بعیض بسیار زیاد ما ت ینبدون شک ا. صورت گیردغام دااین دوباره  ،بهداشت در مقوله آموزش نقشی ندارد

 .خانه استوزارت دوآموزش در جدا بودن  ت علمی دو وزارتخانه ناشی از همین مشکلابین اعضای هی

و است افراد جامعه به  بهداشتی -عمومیمقوله درآمدزایی وزارت بهداشت تنها در باب خدمات رسانی  -

لذا ادغام آموزشی دو وزارتخانه مانند گذشته  .مالً متمایز می باشدمقوله آموزش مقوله کا یعنی طرف دیگر

دانش فنی و کارایی هر  ،توان به ارتقاء سطح علمیمیاست که در این صورت  .رسدبسیار جدی به نظر می

  .دو وزارتخانه امید داشت

 هبی دوباره ینامه هاطی کمیته آموزش و کمیته پژوهش  ،در ادامه تاکید شد که نمایندگان کمیته رفاهی -2

ربوطه نمایندگان در جلسات حوزه های مکما فی سابق معرفی گردند تا های مربوطه جهت یادآوری  حوزه



ر خوشنویس نماینده کمیته دکتآقای و  به عنوان نماینده کمیته رفاهی مآقای دکتر خواجه ایحضور یابند. 

 ند.می باشآموزش 

ت فعالیآقای دکتر غنی آبادی همچنان کمافسابق  زی حقوق وزارتینت مقوله همسان سابا توجه به اهمی -۱

 ادامه خواهند داد.و ارتباط خود را با شورای هماهنگی 

ند و وهای آتی احتماالً دانشگاه ها بازگشایی شه اینکه در ماهبا توجه بتاکید کردند  آقای دکتر اویسی  -۰

قرار گیرد. لذا مجمع بیشتر مورد توجه مقوله رفاهی دانشگاه  ،ت علمیامعیشت اعضای هیاهمیت  همچنین

در پیگیری مطالبات صنفی همکاران در امور  مکنار آقای دکتر خواجه ایتا در  ست گردیدادرخو همکاراناز 

  .اهتمام بورزندرفاهی 

 

 حاضرین

 جلسه با حضور تمامی اعضا به صورت مجازی صورت گرفت

  


