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 .آغاز شد و با حضور ارکان شورای صنفی در سالن جهاد علمی وزارت علوم  تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجیدبا جلسه 

و شهادت سردار دل ها حاج  ی اسالم)س(عرض تسلیت بانوی گرام یوسفی رئیس شورای صنفی مرکزی ضمنسپس آقای 

 تشکیل شورا و تاریخچه تبیین فلسفه به  شورا تشکر نموده واز مقام عالی وزارت بابت اختصاص وقت به قاسم سلیمانی، 

این شورا به عنوان ، ضمن اینکه شورای صنفی به منزله بازوی مشورتی مدیران آموزش عالی است ندو اظهار داشت پرداختند

ها را به مدیران و از طرف دیگر قوانین و ضوابط را برای یالت و ساختار بی طرف از سویی مشکالت و کاستی یک تشک

های کشور بدنه کارمندی دانشگاهرایی واحد برای شنیده شدن مشکالت و مطالبات مج در حکمهمکاران تبیین می نماید و

 است. 

و مباحث  خواهیم گذاشت اولویت دار همکاران به طرح  مطالبات به دلیل ضیق وقتایشان گفتند محوریت بحث امروز را 

 .یم نمودطی نامه ای خدمت جنابعالی تقدیم خواه ،که به نوبه خود از اهمیت بسزایی برخوردارند همرا  یدیگر

 .مطرح نمودندنیز مواردی را  مهندس نوروزی رئیس مجمع عمومی آقای در ادامه

وزیر محترم علوم به ایراد سخن صنفی پرداختند. در ادامه مختلف ح موضوعات به طر نیز سایر اعضای شورا سپس 

  پرداختند.

 

  در جلسه موارد مطرح شده اهم 
، هویت ها مبنی بر حفظ و ارتقای شأن و منزلت کارمنداندانشگاه همکارانترین مطالبه ی تأکید بر محور .1

 ارکان اصلی دانشگاه ها در ساختارهای سازمانی به عنوان ماناترین رکن ازو تکریم ایشان  بخشی به آنها 

 و بحث و تبادل نظر در مورد ابعاد مختلف آنهمسان سازی با وزارت بهداشت طرح موضوع  .2

رسیدگی جدی و عاجل به وضعیت معیشتی کارمندان و ضرورت توجه جدی به  عدالت سازمانی و ترمیم  .3

) از جمله افزایش فوق العاده ها، اضافه سایر مزایا و تقویت رفاهیات ق، مزایا و دستمزد همکاران بویژهحقو

 کاری تشویقی، بهره وری و کارانه، حق مسکن، پاداش ها، سبد های کاال و...(
 در مجموع دریافتی های مستمر و غیر مستمر و... اختالفات زیادی  با سایر سازمان ها وجود دارد. -    

ن بود همچون همسان سازی اعضای محترم هیات علمی که از مراجع مختلف با جدیت در در زمینه همسان سازی نیز تقاضا بر ای  -  

 حال پیگیری است، برای کارمندان نیز انتظار می رود همگام با آن پیگیری های الزم انجام شود.

 

 باسمه تعالی

 

آقای دکتر با  های کشوردانشگاهکارمندان  صنفیشورای  ارکانگزارش اجمالی نشست مشترک 

 زلفی گل وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

 



ا، شورای ها) هیات امن کارمندان در ساختارهای تصمیم گیری دانشگاهفعال و مؤثر  مشارکتحضور و برجدی تاکید  .4

غیر قانونی در  و با هدف پیشگیری از اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و مراجع تصمیم گیری( سایر شوراها  دانشگاه و

 برخی موارد که خسارت های جبران ناپذیری را با خود به همراه دارند.
 

 آن چالش های نظام هیات امنایی و ضرورت  تجدید نظر  کارشناسانه در . 5
سارت های مادی و معنوی  ناشی از تعارض منافع در فرایند تصمیم گیری دانشگاه ها، هیات های امنا و وزارت متبوع و لزوم تبعات و خ -

اعمال اصالحات الزم )از جمله افزایش پرونده های های دانشگاه ها در دیوان عدالت، حساس شدن سازمان های نظارتی به دانشگاه ها، تضییع 

 از های مختلف از ایشان و...(حقوق افراد وسلب امتی

مصادیق آن درتقلیل یا حذف امتیازها و تسهیالت مندرج در قوانین باالدستی همچون قانون حمایت از ایثارگران،    معلوالن، بانوان و  -

 سایربخشنامه های فراگیر  ایجابی دولت و... قابل مشاهده است.

 دن مشکالت اداره هیات امنایی دانشگاه ها  و ضوابط مربوط پیشنهاد تشکیل کارگروه کارشناسی برای مرتفع ش  -

 

ارتقای سازمانی برای کارمندان ) پست های مدیریتی، تبدیل وضعیت پنجره های فرصت و توسعه  پیش بینی. 6

 و همچنین استفاده از کارمندان  به عنوان مشاو وزیر  استخدامی، اعمال مدارک تحصیلی و...(

   

بویژه موارد مندرج در بندهای  داشتن نظرات کارشناسی شورا  با ملحوظ نامه مدیریت دانشگاه ها. بازنگری آیین 7 

 مذکور
 

 . لزوم بازنگری در مفاد آیین نامه استخدامی با مشارکت بدنه کارمندی و کارشناسی8

    

آیین نامه  9رغم مفاد ماده  . تبدیل وضعیت استخدامی همکاران اعم از ایثارگران و همکاران قرارداری و شرکتی )علی9 

 کارکنان دولت در مجلساستخدام و درخواست پیگیری تصویب نهایی الیحه ساماندهی  استخدامی(

 وضعیت معیشتی بسیار نگران کننده همکاران شرکتیرسیدگی به . 10

. تاکید برتشکیل شورای صنفی در دانشگاه هایی که به دالیلی تا کنون ایجاد نشده است )به عنوان یک تکلیف قانونی 11

 و شرعی و در راستای رسالت اجتماعی دانشگاه( و تقاضا از وزیر محترم برای ابالغ موضوع به همه دانشگاه ها

 ها اعمال مدرک تحصیلی بدون محدودیت همچون سایر سازمان. 12

 در دانشگاه ها  و عدم تبعیض . مطالبه جدی توجه به عدالت13

. تاکید بر نقش  کلیدی شوراها به مثابه کنشگران مرزی بین دولت و ملت برای کمک به تحقق راهبردها و شعارهای 14

 داده شده

 . نادیده گرفتن تجربه های کارشناسی و دانش ضمنی در تغییرات مدیریتی 14

و  بی انگیزگی و کاهش تعصبات سازمانی در بین کارمندان دانشگاه ها به تبع مسائلتوجه به چالش  چاره جویی و. 15

 به سایر سازمان ها خبره کارشناسان مهاجرتو آغاز  مشکالت مبتالبه 
 

پیش بینی سازو کار مشخص برای پیگیری و تحقق مطالبات صنفی همکاران با وزارت عتف و  استمرار تعامل . 15

 نفیمابی
 

 

 



 جمع بندی نظرات وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
بدنه کارمندی و کارشناسی دانشگاه ها نقش کلیدی در دستاوردها دارند و این مهم قابل اغماض نیست، ما این  .1

نقش آنها را بنده ه ایفا می کنند، متمایز می دانیم، عزیزان را که حتی با سایر کارمندان دولت از حیث نقشی ک

 از واژه یاوران علمی برای کارکنان دانشگاه ها استفاده شودو به حق تاکید دارم که بیتی و معلمی می پندارم تر

 و شرایطی فراهم شود که آنها با شور و نشاط انجام وظیفه نمایند.

ی و کارمندان به نسبت ارکان  دیگر ماندگاری بیشتری در محیط اداری دانشگاه ها دارند و در حکم حافظه جمع .2

از تجربه بدنه کارشناسی دانشگاه ها بسیار مهم  حداکثری بهره گیریتاریخ شفاهی سازمان هستند، بنا بر این 

 سلیقه شخصی در مدیریت ها نادیده گرفته شود.اعمال است و به هیچ عنوان نباید با 

 دیده شود. با هم تاکید دارم در پیشنهادهای ارائه شده منافع فردی و ملی  .3

وضوع همسان سازی، دولت تاکید دارد نظام هماهنگی برای پرداخت ها طراحی و اجرا نماید و درباره م .4

کالتی را ایجاد کرده است، با این حال اعتراضات و مطالبات دومینویی کارمندان سازمان های مختلف مش

 پیگیری های الزم استمرار خواهد داشت.

در نظر  دانشگاه ها هم بنده اعتقاد دارم، ختلف دردر حوزه هماهنگ شدن و یا یکسان شدن پرداخت های م .5

گرفتن امتیاز های برابر و  پرداخت یکسان رقابت را خدشه دارخواهد کرد و رقابت دیگر معنایی ندارد، حتی در 

کالن کشورعلی رغم اینکه اعتقاد دارم برای ممانعت از عدم تبعیض، نظام حقوق و دستمزد باید یک چارچوب 

 کارایی در سازمان ها جدا دیده شود. ضرورت دارد شته باشد، لیکناصولی یکسان دا

 

واگذاری زمین دانشگاه ها به  اعضای هیات علمی و کارمندان را که متعلق به نسل های آینده است ، مطلوب  .6

نمی دانم و پیشنهادم اخذ زمین از سازمان ملی مسکن و تشکیل تعاونی هاست ، وزارت علوم آماده هرگونه 

 ی در این زمینه با دانشگاه هاست.همکار

در بازبینی چارت وزارت علوم در نظر داریم تعداد مشاوران را افزایش دهیم  و حتما از کارمندان عزیز هم به  .7

 عنوان مشاور انتخاب خواهند شد.

هم از نظرات کارشناسی  شما در دستور کار وزارت عتف می باشد ،  بازنگری آئین نامه مدیریت دانشگاه ها   .8

 استفاده خواهیم کرد.

در مورد اعمال مدرک بنده اعتقاد دارم همه افراد یک جامعه حق رشد و توسعه دارند و نمی توان برای ادامه  .9

 را در نظر بگیریم. ابعاد مختلف تحصیل یا اعمال مدرک مانع ایجاد کرد، لیکن باید در فرایند مربوط 

کنم مسائل و مشکالت را با ارائه راهکار کارشناسی برای با توجه به محدودیت زمان از شما درخواست می  .10

 هریک به وزارت علوم ارسال فرمایید تا در مراجع مربوط بررسی و اقدام شود.

 

مابین تاکید داشتند و از حضورارکان شورای صنفی تشکر  وزیر محترم علوم در پایان نسبت به استمرار جلسات فی

 لواتی بر محمد و آل محد خاتمه یافت.با ذکر ص 11نمودند. جلسه راس ساعت 
 

 


