
 های شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستاناهداف کمیسیون

 

 کمیسیون رفاهی

های بیمه درمانی، تالش به منظور تحقق جامع رفاهی متناسب با شأن و منزلت اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه -1

 .تفریحی –امکانات ورزشی  و مسکن و اقامتگاه، تسهیالت بانکی

 .سازی، توجیه و اصالح نگرش مقامات ذیربط درباره امور رفاهی اعضای هیئت علمی تالش در زمینه فرهنگ  -2

های پیگیری رفع کاستیقوانین و مقررات رفاهی در ارتباط با اعضای هیئت علمی دانشگاه و  ضعفو  قوتنقاط بررسی  -3

 مذکور.

و تالش  مختلف )شامل دانشگاه، استان، کشور اعم از سازمانهای دولتی و خصوصی(ح ورصد نمودن امکانات در سط -4

 .هیئت علمی آنها برای بهبود شرایط رفاهی اعضاءبرای جلب مشارکت و همفکری 

 

 کمیسیون حقوقی

 ؛دفاع از حقوق قانونی اعضای هیأت علمی .1

 ؛های شغلی و شرایط مناسب کاریدفاع از برقراری عدالت برای اعضای هیأت علمی در داشتن امکانات، فرصت .2

 شأن و اعتبار کاری زندگی، شغل،ا، اعمال فراقانونی که به هها، تبعیضدر برابر ناعدالتی هیئت علمیدفاع از اعضای  .3

 زند؛لطمه می آنان

 ؛درباره حقوق فردی، دانشگاهی و اجتماعی مرتبط با آنان علمیت ئرسانی به اعضای هیاطالع .4

و  و ممانعت از هرگونه اقدام ها جهت اقدام مقتضینامهیأت علمی با قوانین و آیینهای اعضای هتطبیق درخواست .5

 ن نباشد؛یعملکردی که مطابق با قوان

انجام امور و بررسی مسائل تسریع در  برای شوراهای ونیسایر کمیسو  هیئت علمیاعضای به مشاوره ارائه و همفکری  .6

 مطرح شده مطابق با قوانین.   

 کمیسیون شغلی 

منابع  با مرتبط هایحوزه در علمی هیئت اعضاء منزلت و شأن با متناسب شغلی - صنفی جامع نظام تحقق برای تالش .1

 )اعم از پژوهشی، آموزشی و اجرائی(. بازنشستگی، پایه های ارتقاء سالیانه و تشویقی مزایا، و حقوق مالی و اداری،

 ها و فرصت مطالعاتی اعضاء، ماموریتحق جلسات، حقوق خاص شغلیکار، شغلی، سختی شرایط دنشناسان در تالش   .2

 علمی به واحدهای مرتبط در سازمان. هیئت

 اعضاء بجذ و ترفیع وضعیت، تبدیل ارتقاء،در ارتباط با عملکرد هیئت اجرایی جذب از قبیل  مقررات و قوانین بررسی .3

 علمی. هیئت

ت هیئ اعضاء شغلی شرایط بهبود برای آنها جذب در تالش و مؤسسات و خانهوزارت ملی، سطح در امکانات نمودن رصد .4

 ذیربط. مسئولین مشارکت با علمی

 وبه شرایط مربوط  امور در تخصصی و کارشناسی اظهارنظر آزادی و علمی هیئت اعضاء حقوق دنشناسان در تالش .5

 های حقوقی و شغلی خود.قوانین شغلی و مطالبه خواسته

ر، رعایت عدالت های سازمانی برابشغلی، پست هایفرصت داشتن در علمی هیئت اعضاء برای عدالت برقراری از دفاع .6

وهها در سازمان مرکزی و ترکیب هیات رئیسه و شرایط مناسب کاری برای همه و دوری از گرپستی بین دانشکده

 های دانشگاه.ها و مسئولیتبندی در پستگرائی و جناح



دفاع از شیوه مناسب و عدالت در جذب عضو هیات علمی اعم از فراخوان برابر، رعایت مالک علمی در جذب، اختصاص  .7

 .ب اعضای تازه کار در بدو استخدامبرابر کد استخدامی و تکریم در جذ

 

 اجتماعی -کمیسیون فرهنگی

و شناخت شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضای  کوشش در جهت ایجاد انگیزش عمومی جامعه در حفظ، رشد .8

  هیأت علمی؛

 های کالن دانشگاه و کشور.سازیاری و تصمیمذت علمی در سیاستگئسازی حضور اعضای هیتالش در فعال .9

 

 پژوهش و فناوری -کمیسیون آموزش

 بررسی توازن توسعه در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری -1

 بررسی مسائل زمینه ساز تقویت مهارت آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی -2

 ضعف مهارتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمیبررسی مشکالت و عوامل زمینه ساز  -3

 های مربوط به مسائل آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و پروژهها، طرحبررسی و ارزیابی سیاستها، برنامه -4

بررسی امتیازهای اختصاص یافته به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تآثیر آنها در تقویت سطح آموزش و پژوهش  -5

 دانشگاه

 هبود، اصالح، تغییر و یا ایجاد مقررات مناسب برای ارتقای آموزش و پژوهش دانشگاه پیشنهاد ب -6

 ها و مسائل مرتبط با توسعه فناوری دانشگاهها، رویهها، برنامهبررسی و ارزیابی سیاست -7

 های آموزش، پژوهش و فناوریبررسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه -8

های آموزش، پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور فراهم کردن زمینه لکرد بخشانتشار ساالنه نتیجه ارزیابی عم -9

 هامقایسه و نشان دادن نقاط ضعف و قوت این حوزه

بررسی قوتها و کاستیهای قوانین و آئین نامه های حوزه های آموزشی، پژوهشی، ارتقا، تبدیل وضعیت ترفیع، جذب و  -10

 دفع اعضای هیئت علمی

 

 کمیسیون ارتباطات

 

 های اجتماعی و ...(رسانی از طریق مختلف )سایت، شبکهاطالع -1

 برقراری ارتباط با کانون صنفی استادان ایران -2

 برقراری ارتباط با شوراهای صنفی دانشگاههای دیگر -3

 هادعوت از افراد برای شرکت در جلسات و گردهمایی -4

 ارتباط با ادارات و سازمانها مختلف -5

 نالها و ابزارها و شیوه ارتباط دانشگاه و اعضای هیئت علمی در درون و بیرون از دانشگاهبررسی و اظهار نظر درباره کا -6

 عضوگیری -7

 های مختلفهیئت علمیکردن زمینه حضور اعضا در فراهم -8

 عمومی و انتخابات هیئت علمیفراهم کردن زمینه برگزاری  -9

 


