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پىجميه ديرٌ ي شًراي صىفي کارکىان 

 91/60/9910 داوشگاٌ حکيم سبزياري

افّيت.
ّ

لت محوري و شف  هم انديشي، عدا
 

 :شورا ی  حاضز در جلسه ـ اعضای 1
  ذ مهذی ضیائیسیّ -3 ذ مهذی موسوی معیه                          سیّ -2    ذ حمیذ جوادیان                           سیّ  -1
 یاس بابایعبّ -6                                          احمذ کاللی -5                                   هادی کیخسروی -4
 ذ مهذی اسذی                                 محمّ -7

 :شورار جلسه د  باعضای غای -2
 

 خالصه هذاكزات :  -3
در شش  شورا به بزرسی دستور كارهای جاری خود پزداخت و هوارد سیزز شهذا، هّارواح هط پيشگاه با نام و یاد پزوردگار بشرگ و تقذین صلوات به

صفحه اس  يک بزاي اختصاص وافقتکسب م» هوضوعبز اساس درخواست شورا و  پی گيزی های به عول آهذه،  ،. ضوناًبه تصویب رسيذ بنذ

 .رسيذی هحتزم به اطالع اعضا  "بز هذار افتخار" با عنواى: «بزاي شوراي صنفي کارکنان ي دانشگاه حکيم سبشواري خبزنامه
  ـ هصوبات جلسه:4

هسؤول  شزح هصوبه ردیف
 اجزا

ههلت 
 اجزا

 ذاهات شَرای صٌفی ٍ ّوچٌیياًی اقٍ اعالع رسثزتز با کارهٌذاى داًشگاُ بِ هٌظَر ارتباط هؤ 1

مقزر شد امکان ارسال و ارجاع مکاتبات در »اخذ ًظزات ٍ پیشٌْادات کارهٌذاى 

شزايظ اًجام ايي  پیگیزی ٍ «اتوماسيون اداري اس سوي رئيس شوراي صنفي به کارمندان
چٌیي هقزر شذ درگاّی جْت ارتباط هستقین کارهٌذاى با شَرای صٌفی  فزاّن گزدد. ّن هْن

 رٍی سايت شَرا پیش بیٌی ٍ عزاحی شَد. بز

  

 «بزنامه راهبزدي»"در خصَص  حکین سبشٍاری داًشگاُارجوٌذ جْت اخذ ًظزات ّوکاراى  2

کِ در ّویي جلسِ  "دانشگاه حکيم سبشواري شوراي صنفي کارکنان «منشور اخالقي»و 
 ّوکاراى بزای کلیِ ی  بِ تصَيب رسیذ، هقزر شذ ايي دٍ بزًاهِ جْت اخذ ًظزات هشَرتی

 ذاس ًظزات ارسشوٌ ّا بزًاهِبخشیذى بِ غعیت شَد تا شَرا بزای قارسال  ارجوٌذ داًشگاُ
 هٌذ گزدد. ْزُايشاى ب

  

ّوکار ارجوٌذ، ذ شهقزر  «گذشته کارمندان ماهه 3مطالبات رفاهي »در خصَص پیگیزی  3
هَضَع را پیگیزی داًشگاُ،  اس بابايی بِ عٌَاى ًوايٌذُ شَرای صٌفی کارکٌاىآقای عب
 .فزهايٌذ

  

هقزر  کارکٌاى داًشگاُ حکین سبشٍاری، با عٌايت بِ لشٍم پیگیزی هتوزکش تز اهَر شَرای صٌفی 4

اس سَی رئیس شَرای  «اختصاص يک اتاق به دبيزخانه شوراي صنفي کارمندان»بزایشذ 
  



 السم بِ عول آيذ.صٌفی پیگیزی 

تبديل »هَضَع  ّای اًجام شذُ، ى داًشگاُ، حسب پی گیزیاعضای شَرای صٌفی کارکٌا 5

ٍ  با تبزيک، «قزاردادي داراي آسمون ادواري محتزم اني نيزوهايپيم بهوضعيت 
تقذيز ٍ تٌْیت بِ حضَر ايي ّوکاراى ارجوٌذ، اعضای شَرا بز خَد فزض داًستِ اًذ هزاتب 

 تقذين ًوايٌذ.يي اهز خغیز هجوَعِ ی هذيزيت داًشگاُ در تحقق ا خَد را بِ حضَر تشکز

  

 ی صٌفی کارکٌاى داًشگاُ حکین سبشٍاری،اس ايي صَرت جلسِ، اعضای شَرا 5بٌذ در تعاقب  6

ذ خَاّ «دانشگاه تبديل وضعيت ديگز نيزوهاي محتزم قزارداديپيگيزي » ،بٌا بز ٍظیفِ
  بَد.

  

 اعضای  جلسه:امضاء 

  وایب رئیس شورا  مهذی اسذی محمذ -2   رئیس شورا  سیذ حمیذ جوادیان -1

 عضو شورا   احمذ کاللی -4   دبیر شورا  سیذ مهذی ضیائی -3

 عضو شورا عباس بابایی -6   عضو شورا یهادی کیخسرو -5

  عضو شورا           معیه سیذ مهذی موسوی -7


