
 
 

 حضور تمامی اعضابا     0011اردیبهشت  8    بیست و سوم   صورتجلسه            

 

از  کیی گردید مجمع صنفی مقرربا توجه به بازنشستگی جناب آقای دکتر حسینی و عدم حضور ایشان در جلسات  -0

اری کهمچنان به همضو علی البدل عهمچنان به عنوان  ایشانو به عنوان عضو اصلی در جلسه حضور یابند البدل  علیاعضای 

 د تا همچنان فرصت استفاده از تجربیات ایشان باشد.خود در مجمع صنفی ادامه دهن

ا توجه به اینکه در جلسات قبلی مجمع صنفی نسبت به شیوه نامه پرداخت حق و تشویق و گرنت اساتید مواردی مطرح ب -2

 و نامه ای را تهیه کنندقرار بر آن شد که آقای دکتر اویسی نامه (جلسه بیست و دوم) تجلسه ذکر شدگردید و در صور

 .ددارسال گر ت رئیسهایبه هصورت لزوم جهت اصالح موارد و پیشنهادات به معاونت پژوهشی و در 

ت نحوه نگرانی ها بابر شد که پیش نویس نامه ای از طرف مجمع صنفی اساتید دانشگاه حکیم سبزواری مبنی ب مقرر -3

ای دکتر غنی آبادی با شورای با هماهنگی آقالبته همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی تهیه گردد و اجرای 

نی او پیگیری شود. تا کنون نگرارسال  انهصورت صالحدید و در زمان مقتضی نامه به وزارتخ رکزی و درمهماهنگی 

توسط جناب دکتر غنی آبادی به طور که غالبا از طریق گروه مطالبات اعضای هیات علمی حکیم بوده، های همکاران 

  منتقل گردیده است. پیوسته به همکاران عضو شورای هماهنگی

دوباره تاکید گردید که این تاریخ یعنی روز  د.دقیقه برگزار خواهد گردی 31و  00جلسه آتی در روز یکشنبه ساعت  -0

 .مجازی در نظر گرفته شو به صورت حضوری و مجمع لساتعنوان تاریخ ثابت برای جبه  00:31یکشنبه ساعت 

به معاونت آموزشی جهت انجام اصالحات در روند و پروسه های اداری آموزشی مقرر جهت پیگیری نامه ارسالی  -5

ای به معاونت آموزشی نامه ارسال کنند و آق عگردید که آقای دکتر کیخسروی پیرو نامه قبلی جهت پیگیری و تسری

 . دکتر خوشنویس مورد را پیگیری نمایند

 


