
نوزدهم مرداد  جلسه پرسش و پاسخ و ارائه گزارش با حوزه معاونت اداری مالی دانشگاه در روز سه شنبه به تاریخ

 یادگیری الکترونیکی دانشگاه برگزار گردید در سامانه ۰۰۱۱ماه 

های دوره مدیریتی خود ارائه کردند که گزارشی از فعالیت هعاونت اداری مالی دانشگادر ابتدای جلسه آقای دکتر سیاوش پور م 

های نیروهای شرکتی دانشگاه در و استفاده از ظرفیتدر دانشگاه ترمیم و نگهداری بناهای موجود لزوم و انجام در آن تاکید 

 ین ایشان گزارشی از مجموعههمچن اشاره کردند. کل زمان تعطیلی دانشگاه از آغاز شیوع کرونا تاکنون برای رفع و ترمیم بناها

که پیش روی ایشان همچنان بوده و وجود دارد و نیازمند پیگیری و برطرف  مشکل از سه ها را ارائه نمودند و در پایانفعالیت

 :کردن آنها می باشند را به صورت زیر مطرح نمودند

ع در به ازای هر متر مربدانشگاه ابع آبی موجود ظرفیت منتامین منابع آبی دانشگاه با توجه به اینکه  اساسی درمشکالت   -1

 حالی که این ظرفیت باید در حالت استاندارد به مراتب باالتر از این باشد می باشد دردانشگاه تنها یک لیتر 

های دانشگاه با توجه به شرایط اینکه مدت دو دهه از ساخت ساختماناز لحاظ بهره وری. بحث بروز کردن ساختمان ها  -2

 هستند به عنون مثال سیستم های اطفاحریق، هدر رفت انرژینیازمند بهینه سازی بناها  د وگذر می

  . در دانشگاه و مبتنی بر تخصصجذب نیروهای به صورت عادالنه   -3

 در بخش دوم سواالت همکاران پرسیده شد

  دانشکده الهیاتسوال در موردشفافیت بودجه دانشکده ها به خصوص  -

امکان پذیر دلبری  از طریق مدیر مالی آقایی از آگاهی بودجه های تخصیص داده شده پاسخ دکتر سیاوش پور پیگیر -

 میباشد 

 عدم وجود نمازخانه در دانشکده الهیاتسوال  -

یه دهمکاران از مه دارای شرایط مناسبی است و بهتر است که برای دکتر سیاوش پور گفتند که نمازخانه دانشگاه پاسخ -

  . دانشگاه استفاده کنند

 ی هیئت علمی و عدم شفافیتعدم برگزاری انتخابات هیئت مدیره صندوق رفاه اعضادلیل سوال  -

باشد مقرر گردید در جلسه ای با حضور با توجه به اینکه این سوال نیازمند حضور اعضای هیئت مدیره صندوق می پاسخ -

 واالت همکاران صحبت شود.این مورد و دیگر ساعضای صندوق رفاه در 

نفر از همکاران حقوق  3۳در مورد سقف پرداخت حقوق برای اعضای هیئت علمی که در دانشگاه ما تعداد حدود سوال  -

 آیا تالشی صورت گرفته است؟دریافتی آنها مازاد بر سقف پرداخت است 



آقای دکتر سیاوش پور فرمودند متاسفانه در حال حاضر این سقف وجود دارد اما با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی پاسخ:  -

رود که در آینده نزدیک این سقف انتظار می ،شونددیگر شامل این قانون می های دانشگاهیا از همکاران چه در دانشگاه حکیم 

  . برداشته شود

ت علمی جوان یا اعضای اهای کوی دانشگاه برای اعضای هیئ ورد عدم استفاده از تسهیالت زمینال بعدی در موسسوال:  -

 د؟در دانشگاه مشغول به کار شدنبه بعد  ۰۳هیئت علمی که از سال 

ین ها این زمدر ابتدا اطالع رسانی کافی را در مورد  ینهای کوی دانشگاهدیره زمت مابه عنوان عضو هیئ زجاجیآقای مهندس 

 دادند: 

مبلغ  13۰1نفر بعداز سال  33و  قطعه باقی مانده است ۰۳تقریبا و واگذار گردیده  2۲۲که است  هقطع 3۸۳تعداد قطعات که 

کارمند از این قطعات بهرمند شده اند. هزینه های  13۳هیات علمی و  123قرارداد پرداخت کرده اند و در مجموع تا کنون 

به صورت نقدی و قسطی  13۸۰بت شرایط عادی به مراتب بیشتر بوده است توسط اعضا از سال آماده سازی نیز که به نس

  ریال( را پرداخت نموده اند. 2۸1۲۳۲۳۳۳پرداخت گردیده )

 ؟سوال گردیدعضو به یک به غیر از دانشگاهیان همینطور تعداد بیشتر از یک قطعه ی این قطعات در مورد واگذار -

فرمودند در جلسه هیئت رئیسه یک بار این موضوع مطرح و مصوب  زجاجیو آقای مهندس پور در پاسخ دکتر سیاوش  که

ا تمامی ردید و لذگحذف  نددر جلسه هیئت رئیسه بعدی این ب داشته باشند اما دو قطعهگردید که برای عده خاصی به بتوانند 

  .پذیر نیستافراد تنها یک قطعه دارند و قطعاً خرید و فروش آنها بدون مجوز امکان

 های دکترتوان تعداد قطعات را افزایش داد که به تمامی همکاران یک قطعه برسد در پاسخهمچنین سوال گردید که آیا می -

در هیئت وزیران  منتظر تصویب( قرار دارند باید 3۸۳هکتاری ) 3۲که در مجموعه در حال حاضر قطعاتی  گفتند سیاوش پور

امکان پذیر است اما در مورد افزایش قطعات خیر امکان افزایش به این عزیزان سند  تحویل که در این صورت امکانباشند

 .قطعات وجود ندارد و تعداد قطعات به همین صورت باقی خواهد ماند

ت یااز اعضای هدر ادامه اعضای مجمع صنفی از آقای دکتر سیاوش پور درخواست کردند با توجه به اینکه بخش قابل توجهی 

ای نبردند بهتر است که حداقل در این مسیر با استفاده از وامهای با بهره پایین و هنوز از مسکن کوی اساتید بهرهعلمی 

 .وردآفراهم  اعضااین تسهیالت بالعوض و همچنین کمک به دریافت مجوزهای الزم شرایط را برای 

قسمت غرب  رد م است که بتوان زمین های ارتش رادر دامه دکتر سیاوش پور فرمودند رایزنی هایی با ارتش در حال انجا

دانشگاه خرید و با توجه به موقعیت خوب آنها ابراز امیدواری کردند پیگیری این مسیر مسئله مسکن سریعتر بعه سرانجام 

 برسد.



با توجه به افزایش سرسام آور قیمت کتاب در سالهای اخیر میزان اختصاص مبالغ برای خرید کتاب بسیار پایین است  :سوال -

 و نیازمند باال بردن بودجه تخصیص به خریدکتاب می باشیمو بسیاری از کتب مرجع در کتابخانه موجود نیست 

حوزه پژوهشی است مقرر گردید از مسیر حوزه پژوهشی پیگیری با توجه به اینکه این موضوع و مرکز هزینه مرتبط با پاسخ  -

 .گردد

همکاران توصیه تابستانی چگونه خواهدبود. کمک هزینه سفرهای در سال گذشته و امسال  با توجه به شرایط کرونا -سوال 

های جایگزین جهت تامین رفاه اعضای از گزینه و کردند که شرایط جایگزین را برای همکاران معاونت اداری مالی مهیا گردد

  . استفاده شود هیأت علمی

 پاسخ این سوال متاسفانه با توجه به اینکه با سوال دیگری همراه بود پاسخ داده نشد -

ها و تجهیزات اتاق کامپیوتر برای دانشجویان رشته الهیات و همچنین عدم تخصیص بودجه در عدم وجود آزمایشگاهسوال  -

همکاران تاکید کردند که این هزینه ها در سالهای گذشته  ؟مورد آزمایشگاه ها در دانشکده ادبیات و علوم انسانی سوال گردید

 دانشجویان رشته الهیاتهمچنین مطرح شد تعویض هستند و  مندصورت نگرفته و بسیاری از تجهیزات مستعمل شدن و نیاز

 آزمایشگاهی برای آنها تخصیص داده نشده

آقای دکتر سیاوش پور در ادامه توضیح دادند که همچنین ردیف خرید تجهیزات برای دانشکده ها وجود دارد و  پاسخ -

در دانشکده ادبیات علوم انسانی و  تا دانشگاه کمک کندتوان به صورت تعاملی توان از آن استفاده کرد و همچنین میمی

 . دانشکده الهیات موارد ذکر شده برطرف کرد

 

 های فروردین و اردیبهشت سال گردیددر مورد عدم پرداخت معوقات همسان سازی برای ماه :سوال -

های همسان سازی در ماه نامه و بودجه مجوز پرداختتوضیح دادند که متاسفانه سازمان بر آقای دکتر سیاوش پور پاسخ -

اند را احتماالً موظف به برگرداندن آنها می ا انجام دادهفروردین و اردیبهشت را نداده است و حتی دانشگاه هایی که این کار ر

های آتی بدون شک پرداخت خواهد شد و فروردین و اردیبهشت در ماه عوقاتصورت ایشان تاکید کردند که ماما در هر  .کند

 . شوداین مشکل برطرف می

مبالغ بیشتری  که سقف ضمانت بهد شپیشنهاد  همسان سازی حقوق و 1۰۳۳یش حقوق در سال با توجه به افزا :سوال -

سه موساین  ها معرفی نامه ای در اختیار عضوبانک تجارت تن همکار بهه دانشگاه جهت معرفی در گذشتهمچنین  ؟تغییر کند

اکنون نیاز به یک ضامن می باشد و دانشگاه دیگر نامه ضمانت نامه در اختیار  اد و به عنوام ضمانت لحاظ میشد چراقرار می د

 ؟ا قرار نمی دهداعض



میلیون  3۳۳آقای دکتر سیاوش فرمودند که سقف ضمانت و افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین با توجه به این که وام پاسخ  -

ضمانت ها محاسبه  میزان تعهدات میلیون تومانی در 3۳۳تومانی بانک تجارت برای اعضای هیئت علمی وجود دارد این وام 

 تنها یک ضامن کفایتلذا تالش بر آن شده  می دهددانشگاه اجازه ضمانت کردن اعضا را نبه انون ق )سقف ضمانت(. نمی گردد

 .های دانشگاه ضامن به بانک معرفی گرددنگاریتوان از مسیر نامههای صورت گرفته میکند و آن هم با توجه به هماهنگی

 (1۰۳۳شهریور  31البته این مورد بعدا توسط همراهی مدیر اداری دانشگاه مرتفع گردید زمان یادداشت پرانتز )

ت علمی مدعو و عدم آگاهی اهای اعضای هینامهپایانمخصوصاً های پایان نامه عدم شفافیت ها در پرداخت -1سوال  -

 ه که از گذشته وجود داشته است.مشکالتی بود ان از چگونگی پرداخت ها ازهمکار

آقای دکتر سیاوش بود فرمودند متاسفانه این شفافیت ها به علت وجود دو سامانه در دانشگاه می باشد لذا نیازمند این  پاسخ -

  . ها به هم متصل شوند یا از افراد برای وارد کردن اطالعات استفاده شودسامانه ند یاسامانه واحد شواست که 

 ؟ها سوال شد که چرا پرداخت نشده استنامهپایانحق التدریس در مورد پرداخت  سوال -

 ود آمده و عدممشکالت مالی به وج که دلیل آند وریزی شده که به زودی پرداخت شدکتر سیاوش فرمودند که برنامه پاسخ -

 تخصیص بودجه است

 چرا؟ گرفت که متاسفانه این قطع شدت علمی و کارمندان تعلق مییادر گذشته وامهای کم بهره به اعضای هسوال  -

به اعضای هیئت علمی و درصد  13کم بهره حدود میلیون تومانی  3۳های مورد وام ۰3آقای دکتر سیاوش پور فرمودند تنها  

از ادامه پرداخت این تسهیالت سر باز زدند اما با  تجارت خالف وعده عمل کرد وکو متاسفانه بان شد کارمندان پرداخت

های دانشگاه احتمال این همکاری وجود دارد تا بقیه حساب صورت گرفته در صورت تغییراتی در هایی که اخیرارایزنی

 همکاران از این وامهای با بهره پایین بهره مند گردد

 پایان یافت 12.3۳ساعت جلسه در 

 


