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قبل از سخنان . خرسندي از  برگزاري این نشست به بیان دیدگاه هاي خود پرداختندابراز در آغاز جلسه هر یک از همکاران ضمن 

د  32579/96(جوادیان به عنوان رئیس شوراي صنفی کارمندان  حمید نامه اي از سوي آقاي سید ریاست محترم دانشگاه،

   :مبنی بر) 30/07/1396مورخ

  چگونگی سیاستگذاري، برنامه ریزي و همکاري ریاست محترم و مجموعه ي مدیریتی دانشگاه حکیم سبزواري

  با شوراي صنفی کارکنان محترم دانشگاه حکیم سبزواري

 :به حکم 

  ))ي خدمت رسانی به جامعه ي کارمندان دانشگاه حکیم سبزواريسند چشم انداز و برنامه (( 

  .قرائت و حضور رییس محترم دانشگاه تقدیم گردید ،»در افق چهار تا هشت سال آینده«

ایشان ضمن تاکید بر هماهنگ شدن شوراي صنفی کارمندان با بدنه ي مدیریتی دانشگاه نگاه ویژه ي ریاست دانشگاه را جهت تحقـق  

و به انجام این هم اندیشی به عنوان پشتوانه ي اداري و اجرایی از سوي دانشـگاه،   برنامه هاي شوراي صنفی خواستار شدنداهداف و 

  .تأکید کردند

ضمن خوش آمدگویی و تبریک به اعضاي شوراي صنفی  -دانشگاه حکیم سبزواري ریاست محترم– در ادامه آقاي دکتر جواد حدادنیا

اعضاي قبلی شورا به نقل از آقاي دکتر کروجی، معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم  جدید و تقدیر و تشکر از

 11000از مـرز  ) 1396- 1397(به حول و قوه ي الهی آمار دانشجویان دانشگاه حکیم سـبزواري در ایـن سـال تحصـیلی     ((  :داشتند

تاریخ دانشگاه ثبت نمود و همکاران دانشگاه را شایسته ي ایـن افتخـار آفرینـی     نفرگذشته، که این اتفاق را باید به عنوان افتخاري در

دانست؛ ایشان ضمن اشاره به آمارهاي دیگري از دانشگاه، خطاب به شوراي صنفی جدید کارکنان دانشگاه، به نکاتی از جمله مـوارد  

  :زیر اشاره نمودند

  .تاکید بر قانون گرایی براي جلوگیري از هرج و مرج 

  .عایت سلسلسه مراتب اداري ر

  .رعایت شأن دانشگاه و همکاران بصورت متقابل تاکید بر فرهنگ سازي و

  .لزوم ایجاد تغییرات مثبت



  .تدوین برنامه شوراي صنفی توسط اعضاي شورا

  .بررسی و در صورت ضرورت ایجاد تغییرات در اساسنامه

 .یی منابع انسانی غیر هیات علمیلزوم وجود یک نفر نماینده از شوراي صنفی در هیات اجرا

در : نده ضرورت همکاري دانشگاه در تدوین برنامه ي پیشنهادي اشاره کردند و خطاب به رییس دانشگاه گفتبدر ادامه آقاي جوادیان، 

مدت  چشم انداز و افق بیست ساله براي شورا در طولعنوان رویکرد شوراي صنفی کارکنان به « این دوره برنامه اي با مضمون

اعضاي محترم شوراي صنفی خدمت همکاران محترم دانشگاه  تهیه گردیده که پس از تایید و بررسی »خدمت جاري و براي آیندگان

  .ارائه خواهد شد تا با هم اندیشی این عزیزان، نهایی گردد

  : این برنامه، با رعایت سه اصل اساسی

  »هم اندیشی، عدالت محوري و شفاف سازي«

. رهاي اصلی کار شوراي صنفی کارکنان، در دست اقدام و آماده براي تقدیم به مجموعه ي مدیریتی دانشگاه می باشدبه عنوان محو

، بلکه تا )پیشنهاد رییس دانشگاه(محدوده ي حوزه ي منابع انسانی دروي به عضویت اعضاي شوراي صنفی کارکنان دانشگاه، نه تنها 

  .ار و برنامه ي شوراي صنفی دانسترا در دستور ک» شوراي محترم دانشگاه«

این : رییس شوراي صنفی کارکنان به بحث اصالح آیین نامه ي شوراي صنفی در برنامه ي شوراي جدید تأکید نمود و اظهار داشت

طیر و این امر خ: داشتوي به احقاق حقوق کارمندان اشاره نمود و در ادامه بیان  .مهم، با هم اندیشی همکاران در دست اقدام است

نیز در حال بررسی است؛ و اهم امور این مقوله در برنامه ي پیش روي، پیش بینی گردیده و به زودي در قالب برنامه اي  بسیار مهم

  .پیش بینی شده تقدیم رییس محترم دانشگاه می گردد

کشور را همانند سال هاي قبل، از آقاي جوادیان همیاري دانشگاه در کمک هاي متداول و در قالب مناسبت ها، امور جاري و تقویم 

رسالت این دوره از شورا، احقاق حقوق منزلت و مرتبه ي کارمندان در بحث عدالت محوري در : بدیهیات دانست و اظهار داشت

  .حوزه ي مدیریت دانشگاه می باشد

بود تقدیر نمودند و با ذکر صلوات در خاتمه، آقاي دکتر حدادنیا، از زحمات اعضاي قبلی شوراي صنفی کارکنان با تقدیم لوح یاد

  .اولین جلسه ي شوراي صنفی با ریاست محترم دانشگاه پایان پذیرفت
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