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 صبح 55، ساعت 51/55/49مورخ  ،چهارشنبهروز 

دکتر صادقی در جناب آقای ضمن اشاره به اقداماتی که در دوره ریاست  ،استادان دبیر شورای صنفی ابتدا ،در این جلسه

 ندکردید و تأک ندهای مختلف دانشگاه را یادآوری نمودشده در حوزهانجامدانشگاه کردستان انجام شده است، تغییرات مثبت 

شده خرسند است. گرفته و اقدامات انجامعلمی از تغییرات صورت شورای صنفی به نمایندگی از اکثریت اعضای هیئتکه 

منظور فراهم کردن بستر و زمینه ارتقای  علمی به هدف شورای صنفی توجه به نیازهای اعضای هیئت ایشان تاکید کردند که

بدنه  هب است و خود را موظف به یاریهمدل مدیریت دانشگاه در زمینه اقدامات مثبت  با است، بنابراینکمی و کیفی دانشگاه 

 ووقع مسائل م کند که بهها نیز حساس است و تالش میبه نقاط ضعف و کاستیشورای صنفی  ،و از طرفی داندمدیریتی می

برگزاری جلسات منظم ماهانه لذا در همین راستا، . و با مقامات مسئول و همکاران خود در میان بگذاردنموده د صررا مشکالت 

 .داندضروری می را ای گفتگوی منظمعلمی و ایجاد فض با اعضای هیئتاندیشی همهای برگزاری نشست و نیزبا شورای صنفی 

های شورای صنفی، یادآوری نمودند که مسائل قابل دلیل توجه به درخواستایشان ضمن تشکر از رئیس محترم دانشگاه به

های مختلف دانشگاه متعدد است و در یک جلسه قابل طرح نیستند و بنابراین در این جلسه فقط نقاط قوت و بحث در حوزه

ابطه ر رتعداد کثیری از همکاران د بندی نظراتجمع"با توجه به همچنین  شد.های تیم مدیریتی دانشگاه مطرح خواهند کاستی

نبود  (2های طوالنی مدت، ( مدیریت5، از جمله: شداشاره  شدهمطرح هایکاستیبه تعدادی از  ،"با تیم مدیریت فعلی دانشگاه

( 1های مشابه، عملکرد دوگانه در موقعیت( 9ورزی در انجام وظایف، ( غرض3های مدیریتی، عدالت در تقسیم کردن پست

ای هنشده در مصوبات داخلی، که در برخی موارد ناقض بخشنامهزده وکارشناسیتغییرات شتاب( 6دفع استعدادهای جوان، 

   .علمی در بدنه مدیریتی دانشگاهتئهای عضو هی( در نظر نگرفتن سهم خانم7 و هاست،تر از آنگیرانهوزارتی و سخت

رد سنجی درباره عملکینه توجه به ارزیابی و انجام نظردر زمبا برشمردن مصداق تعدادی از موارد فوق، اعضای شورا در ادامه، 

های کلی برای ارزیابی عملکرد مدیران فعلی و نیز شاخصها و حلبرخی از راه .مدیران در سطوح مختلف صحبت نمودند

توجه به ( 2تخصص و تناسب رشته با پست مورد نظر، توجه به ( 5: کردندزیر اشاره  موارد به وانتخاب مدیران آتی را پیشنهاد 

ی ر( جلوگیری از تجمیع وظایف و اختیارات و تالش برای توزیع اختیار و واگذا3های مختلف، عملکرد قبلی فرد در حوزه

ها و شوراهای تعدد مسئولیت افراد در پست ( جلوگیری از1مدت زمان تصدی فرد در پست مربوطه، توجه به ( 9، هامسئولیت

های ظرفیتبرخورداری از توجه به ( 6، مربوطو تمرکز بر حوزه مسئولیت  هادیگر حوزه( جلوگیری از دخالت در 1مختلف، 

 ای.صورت سلیقهها بهنامهدوری از برخورد دوگانه و تفسیر قوانین و آئین (7، ناسب با پستتم فردی و شخصیتی

وان اقدام شود فراخ طریقهای مدیریتی از پستو احراز برای واگذاری شایسته است که شورای صنفی این بود نهایی پیشنهاد 

گاه و آمتعهد، از افراد متشکل ها را داشته باشند. شورایی علمی فرصت مساوی برای تصدی پست تا همه اعضای هیئت

ترین مناسب، برای هر پستشده متقاضیان، های ارائهضمن بررسی رزومه و برنامه تا تشکیل شود اتاق فکر( عنوان به) نظرصاحب

بار  ،تردید چنین شورایی بازوی مشورتی مهمی برای رئیس دانشگاه بودهبینماید. و به ریاست دانشگاه پیشنهاد د را انتخاب افرا



از عالقه و ارائه برنامه را به همگان خواهد داد، فرصت ابر ،این شیوه خواهد داشت.و مسئولیت سنگینی را از دوش ایشان بر

 شده را فراهم خواهد نمود.بینیهای پیشو امکان مقایسه عملکرد با برنامه سالمی را ایجادی رقابتی فضا

مسائل و  اعضای شورای صنفی، به برخی ازو پیشنهادات بیان نظرات  ضمن تشکر از دانشگاه کردستانمحترم رئیس در پایان، 

کار ازود بررسی س. ایشان از پیشنهاندهای مختلف اشاره و بر لزوم انجام اقدامات اصالحی تأکید نمودمشکالت موجود در حوزه

ول مساعد قو  نددکراستقبال در سطوح مختلف دانشگاه  کرد مدیرانلعمعلمی درباره  سنجی از اعضای هیئتارزیابی و نظر

  .خواهند کردگیری تصمیمچگونگی اجرای آن که درباره  دادند

 اندیشیهم ایهبا شورای صنفی تأکید و برای برگزاری نشستماهیانه نسبت به ضرورت برگزاری جلسات منظم  چنینایشان هم

 ابراز تمایل نمودند.و با همکاری شورای صنفی علمی با اعضای هئیت
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