باسمه تعالي
برنامهها و اولويتهاي مجمع صنفي اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان
برنامهها و اولويتهاي مجمع صنفی پیشنهادي شوراي مرکزي در تاريخ  24 /01/42به صورت زير تصويب
شوراي عالی جهت اجرا قرار گرفت.
الف)امور تشكيالتي-سازماني:
 )0ضرورت تكمیل نقصهاي تشكیالتی شورا(مثل تعیین رئیس و دبیر شوراي دانشكدهها )..؛
 )4تهیه آيین نامه اجرايی همراه با شرح وظائف تفصیلی متناسب با اساسنامه؛
 )3درخواست و پیگیرري تهیره دفترکرار و امكانرات دفترري (زث(مثرل کارتابلشکارشرنا ش تجهیرزات
اداري)...؛
 )2تمهید مقدمات و فراهم کردن زمینه (زث براي تشكیل مجمع صنفی اعضاي هیات علمری در سر
استان؛
 )5پیگیري شرايط اخذ مجوزهاي (زث براي مجمع از مراجع قانونی ذيربط؛
 )6برگزاري جلسهي مشترك با مجمعهاي صنفی سراير دانشرگاههراي اسرتان جهرت همراهنگی بیشرتر
فعالیتها؛
 )7تهیه منشور اخالقی اعضاي شورا؛
 )8فراهمکردن زمینه مشارکت بیشتر اعضاي هیات علمی در قالب تشكیل کمیته هاي ويژه و  ...؛
 )2پیش بینی هزينهها و درآمدهاي فعالیتهاي شورا و منابع تأمین آن؛
ب)امور اداري-حقوقي:
 )0بررسی و م العهي آيین نامهها و بخشنامههاش جهت شناسايی ظرفیتهاي حقوقی مع ل مانده اعضاي
هیئت علمی؛
 )4تالش و پیگیري جهت ارائه پیشنهادهاي (زث در راستاي ايجاد و قانونی شردن ظرفیرتهراي جديرد
حقوقی اعضاي هیئت علمی؛
 )3پیگیري (زث با هماهنگی مراجع ذيربط براي اجرايی شدن حقوق مع ل مانرده اعضرا(مثل پرداخرت
معوقاتش صدور به موقع و درست احكاث افزايش حقوق و)...؛
 )2فراهمکردن زمینهي حمايت قضايی از اعضاء هیئرت علمی(مثرل راه انردازي دفترر مشراوره حقروقی
و)...؛
 )5ارزيابی و نظارت بر حسن اجراي آيرین نامرههرا و دسرتورالعملهراي آموزشریش پژوهشریش اداري و
فرهنگی مربوط به اعضاي هیئت علمی و ارائه پیشنهادهاي اصالحی با هماهنگی مراجع ذيربط؛
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 )6تعامل با مسئولین دانشگاه در راستاي ارزيابی و نظارت بر حسن اجراي آيین نامههاي جذبش تبرديل
وضعیت و ارتقاء اعضاي هیئت علمی و ارائه پیشنهادهاي اصالحی (زث؛
 )7تعامل باساير نهادهاي غیر دولتی مربوط به اعضاي هیئت علمی جهت همسويی و هم افزايی فعالیت-
ها؛
 )8فراهم سازي زمینهي گفتگو و همفكري میان اعضاي هیئت علمی در راستاي نهادينرهسرازي اخرالق
حرفهاي و ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی؛
 )2پیگیري و فراهمکردن شرايط (زث براي اطالع رسانی مناسب و به هنگاث آيین نامهها ش دستورالعمل-
ها و مصوبات مربوط به اعضاي هیات علمی؛
ج)امور رفاهي:
 )0شناسايی ظرفیتها و امكانهاي بالفعل و بالقوه ارتقاء وضعیت معیشتی اعضاي هیئت علمی؛
 )4پیگیري و تما

مستمر با مراجرع و مسرئولین درون و بیررون از دانشگاه(اسرتانی و کشروري)جهت

فعالکردن ظرفیتهاي فوق الذکر؛
 )3تعامل با مسئولین مربوط دانشگاه در راستاي حسن اجراي دستورالعملها و فعالیتهاي رفاهی(مثرل
وضعیت ويالها و اقامتگاه هاي تفريحی-زيارتیش سفرهاي تفريحری زيرارتیش مهمانسررا و رسرتوران
و)...؛
 )2پیگیري امور مسكن اعضا:
 .aبررسیش رايزنی و پیگیري جهت شناسايی و فعالسازي زمینهها و ظرفیتهاي تامین مسكن؛
 .bتعامل با نهادهاي مربوط(مثل تعراونی مسركن و)...جهرت فعالسرازي بیشرتر آنهرا و همسرو
کردن فعالیتها؛
 .cپیگیري مسئله حق مسكن اعضاي هیئت علمی؛
 )5تالش و پیگیري براي ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی اعضاء هیئت علمی و خانوادههايشان ؛
 )6فراهم نمودن امكان اسرتفاده مناسرب و م لروب از امكانرات و فضراهاي ورزشری درون و بیررون از
دانشگاه جهت ارتقاء س

سالمت و نشاط اعضاء هیئت علمی و خانوادههايشان ؛

 )7شناسايی وفعالسازي امكانات و قابلیتهاي ارتقاء س
هاي دانش بنیان و)...؛
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درآمد اعضاي هیئرت علمی(ماننرد شررکت

