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  سرمقاله

 مهمترین عامل ،هاي توسعه علم و فناوريساختدر زیر گذاريدهد که  سرمایهمی یافته نشانمروري بر تجربه کشورهاي توسعه
وسعه فناوري و ت ،سازي علمیال حاضر نیز توانمندهاي صنعتی، اقتصادي و نظامی بوده است. در حدر پیشی گرفتن آنها در عرصه

 بخش قابل توجهی دهد. اختصاصگذاري این کشورها را تشکیل میمهمترین بخش از سیاست ،هاي انسانی خالق و نوآورسرمایه
گواهی بر این مدعاست. در  ،ها و راهبردهاي این بخشتحقق سیاستبه  در مواردي بیش از چهار درصد ،از تولید ناخالص داخلی

کشور ما ایران نیز در سال هاي بعد از پیروزي انقالب اسالمی با درك اهمیت و ضرورت توسعه علمی و تربیت نیروي انسانی 
عه توسکه امروز شاهد تا جائی و به مرحله اجرا درآمد منظور وضع شداین  هب ايهاي متنوع و گستردهسیاست ،فرهیخته و کارآمد

توان ادعا نمود که نظام آموزش عالی، پژوهش هاي علمی و فناوري در سرتاسر کشور هستیم و میساختو استقرار بسیاري از زیر
است.  البته بدیهی است که هر حرکت عظیم  و پیچیده به ویژه در ارائه نمودهالن و مردم ؤفناوري کارنامه روشنی را به مس و

 ،ملکردکند عمصون از نقطه ضعف و خطا نیست و عقل و تدبیر مدیریتی اقتضا می ،یک مسیر پر پیچ و خم و پر فراز و نشیب
د و متناسب با تحوالت محیط ملی و گیرسیاست ها و راهبردهاي توسعه علمی به طور مستمر مورد ارزیابی و بازنگري قرار

  .  شود و تصمیمات جدیدي اتخاذ یافتهبهبود  ،المللی و به ویژه پایش روندهاي جهانی علم و فناوري مبتنی بر آینده پژوهشیبین

ي آموزش کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با درك اهمیت این موضوع و با هدف کمک به تحقق حکمرانی خوب در حوزه
و  گذاريگذاري، سیاستها، راهبردها و تصمیمات اتخاذ شده در مراجع قانونالی و همچنین کمک به افزایش کیفیت سیاستع

اي از نخبگان  در دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي مختلف کشور، فعالیت هاي گیري از نظرات شبکه گستردهگیري و با بهرهتصمیم
  ت.متنوعی را در دستور کار قرار داده اس

انتشار خبرنامه حاضر گامی در جهت توسعه ارتباطات، چرخش سریعتر اطالعات و به اشتراك گذاري افکار، آرا و اندیشه هاي 
. همچنین خبرنامه است گذار همکاران جامعه علمی در جهت سرعت بخشیدن به حرکت پرشتاب توسعه علمی کشورتاثیر
ساندن براي بهبود و یاري رتوسعه علمی و ارائه پیشنهاداتی  ها و راهبردهايستشناسی و نقد سیابراي آسیب تواند زیرساختیمی

. رصد تحوالت علمی در دانشگاه ها و نهاد هاي علمی در سرتاسر جهان و آگاهی از روند هاي آینده باشد به نهادهاي تصمیم گیر
 د باشد. ارائه گزارشها بسیار سودمني آگاهانه از آنو انعکاس در خبرنامه نیز می تواند در انتقال تجربیات جهانی و بهره بردار

سانی رفرصت بسیار مغتنمی است تا ضمن اطالع ،نامهها و موسسات پژوهشی در خبردر دانشگاه صنفی هاي کانونفعالیت واحد
خشی بافزایی بیشتر در اثرها در پیشبرد اهداف نیز به اشتراك گذاشته شود و موجبات همهاي واحدتجربیات، خالقیت ها و نوآوري

  .شودفراهمصنفی کانون 

کند و امیدوار است که بتواند این خبرنامه از همکاري و مشارکت همه عزیزان عضو کانون در بخش هاي مختلف استقبال می
 مسئولیت خطیر را به نحو احسن به انجام برساند.   

  دکتر جعفر توفیقی                                                                          

  نائب رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران
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یی نمایندگان واحدهاي کانون صنفی اگردهم
   1399مرداد  30استادان دانشگاهی ایران در 

جلسه گردهمآیی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در 
با حضور واحد هاي دانشگاه  1399مرداد  30روز پنجشنبه 

تهران، دانشگاه صنعتی شریف و اعضاي شوراي مرکزي به 
واحد دانشگاهی دیگر از سراسر کشور  28صورت حضوري و 

به صورت مجازي تشکیل گردید. در این جلسه جناب آقاي 
رف رئیس کانون با سخنان خود جلسه را آغاز کردند دکتر عا

و سپس دبیر کانون آقاي دکتر سلطانی گزارشی ارائه دادند. 
نائب رئیس کمیسیون عضویت و ارتباطات آقاي دکتر آقائی 
ي اندازي خبرنامههاي ارتباطی اعضا و راهدر خصوص کانال

 آقايدر ادامه جلسه کانون صنفی مطالبی را اعالم نمودند. 
دکتر مجذوبی ار دانشگاه بوعلی همدان، آقاي دکتر رزقی از 
دانشگاه بناب، آقاي دکتر توکلی از دانشگاه سیستان و 
بلوچستان، آقاي دکتر امینی از دانشگاه صنعتی شریف، 
آقاي دکتر آقا ابراهیمی از دانشگاه بیرجند، آقاي دکتر 

بیت گاه ترپیرایش از دانشگاه زنجان، آقاي دکتر امی از دانش
مدرس، آقاي دکتر اطهري از دانشگاه فردوسی مشهد و 
آقاي دکتر دادخواه از دانشگاه کردستان گزارش هایی از 
واحد کانون در دانشگاه خود، پیشنهادات و نقدهایی را 
مطرح کردند. در پایان جناب آقاي دکتر توفیقی نائب رئیس 

ب کانون ضمن ارائه صحبت هاي خود به جمع بندي مطال
مطرح شده پرداختند. موارد مطرح شده در این جلسه در 
شوراي کانون مطرح و نسبت به آنها تصمیم گیري خواهد 

شده در ي این قسمت از خبرنامه، مطالب ارائهشد. در ادامه
  است.این جلسه آمده

  
وظیفه صنفی و ملی کانون صنفی استادان  

رئیس کانون صنفی دکتر محمدرضا عارف 
  نشگاهی ایراناستادان دا

گویم به مهمانان عزیز، همکاران محترم و خیر مقدم می     
استادان سراسر کشور، تسلیت  صنفی اعضاي محترم کانون

گویم ایام سوگواري حضرت اباعبداهللا حسین را و گرامی می
ها داریم دهه اول محرم را انشاءاهللا که بتوانیم با رعایت پروتکلمی

قابله با کرونا حداکثر بهره را از این ایام و ضوابط ابالغی ستاد م
  ببریم.

  

کنم از حضور همکاران محترم، چه عزیزانی که به تشکر می
صورت حضوري در خدمتشان هستیم و چه عزیزانی که به صورت 

  مجازي در جمع ما در جمع خانواده کانون حضور دارند.

آقاي دکتر سلطانی اشاره کردند به فلسفه برگزاري جلسه حقیقتاً 
شی و اندیفلسفه تشکیل کانون و تأکید روي ضرورت ارتباط، هم

مشارکت و استفاده از نظرات اعضاي محترم کانون در راستاي 
تر و ادواري اهداف کانون هست که امیدوار هستم به صورت منظم

یشی را داشته باشیم تا بهتر اندبتوانیم این جلسات و این هم
بتوانیم در ارتباط با رسالت کانون که دو رسالت را ما براي کانون 
از دیرگاه در نظر گرفته بودیم یک رسالت صنفی است که شبیه 

شوند. هایی است که تشکیل میNGOهاي صنفی و همه تشکل
صنفی داره و یک رسالت ملی را ما براي  هايیک درگیريیعنی 

ر نظر گرفتیم که در اساسنامه هم هر دو سمت و سو را کانون د
ي کنم از عزیزانی که برابینیم. من تشکر میبه صورت صریح می

اند به اندیشی زحمت کشیدهبرگزاري این گردهمائی  و هم
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نیا خصوص از جناب آقاي دکتر سلطانی و جناب آقاي دکتر ابري
کنیم. ر میو دبیرخانه کانون، صمیمانه از زحمات همه تشک

داشته باشم از سازمان مدیریت  بینم تشکر ویژههمینطور الزم می
صنعتی کشور و از برادر گرامی جناب آقاي دکتر کیانی رئیس 

  این سازمان که میزبانی این نشست کانون را به عهده دارند. 

کنم به رویکرد کلی کانون یا من مختصر یک مروري می
رویکردمان رویکرد صنفی بود و اساسنامه، اشاره هم کردم که 

رویکردي که به نظر من بیشتر هم انگیزه جمع شدن و تشکیل 
کانون بود رویکرد ملی بود. خب رویکرد صنفی مانند هر تشکل 

ا و هصنفی طبیعتاً پرداختن به مطالبات اعضاء هست، خواسته
هاي صنف، پیگیري نیازهایی که صنف دارد، باال بردن جاذبه

هاي صنف، حمایت از اعضاء و خصوصاً لشمشکالت و چا
هاي حقوقی، ارتقاء جایگاه اجتماعی صنف در جامعه که حمایت

عتاً خورد و کانون طبیتک افراد و اعضاي صنف برمیبیشتر به تک
هاي کنیم به چالشدر راستا و در ارتباط محیطی که کار می

ها آناندیشی براي ها و چارهعلمی، پژوهشی و مدیریت دانشگاه
بینیم. اساسنامه می 4گیري را ما در مادهمی پردازد، که این جهت

اما در مورد رویکرد ملی توجه دارید که یک وضعیت استثنایی و 
نظیر را این تشکل ما و این نهاد مردمی دارد و آن جمع بی

ذار هاي تأثیرگترین چهرهترین و شایستهترین و برجستهنخبه
ست که تشکیل دهنده این نهاد یا کانون یعنی اساتید دانشگاه ا

این  تکهستند. و طبیعتاً با توجه به پتانسیل و ظرفیت تک
ها و عزیزان رویکرد پرداختن به مسائل راهبردي کشور، چالش

مشکالت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ارائه راهکار بطور طبیعی 
انون کگیرد. ویژگی دیگري که در زمرة وظایف این کانون قرار می

 تک اعضايدارد یا ویژگی اصلی این کانون هم عرض بودن هم تک
ها و ارکان کانون خب در کانون هست و هم نهادها و سازمان

اساسنامه ما ارکانی را دیدیم مجمع کانون، شوراي مرکزي، 
ود شهاي تخصصی که تشکیل میها و کارگروهواحدها، کمیسیون

ستان داشتیم این است که هایی که ما بارها هم با دوکه بحث
ها یک وضعیت نزدیک را با هم دارند از نظر توانایی تقریباً همه این

رتباط تواند او پتانسیل و به همین دلیل اصوالً ارتباط کانون نمی
ر از بقیه تاي نخبهها، عدهباال به پایین باشد. شاید خیلی از تشکل

ون همه هم پذیرند. در این تشکل مردمی و کانمسئولیت می
عرض هستند از این شایستگی، از این توانایی و انتظاري که هست 
این است که با ساز وکاري بتوانیم ارتباط دوسویه و هماهنگ را 

کانون داشته باشیم تا  با متناظر هايتشکلبین همه نهادها و 

کانون بهتر بتواند رسالت و وظیفه خودش را انجام بدهد. یعنی 
نباید انتظار ابالغ مصوبه براي اجرا را از شوراي در حقیقت واحدها 

مرکزي داشته باشند. البته این بطور طبیعی باید اتفاق بیفته اما 
باید واحدها هم حضور فعال و مشارکت فعالی در امور داشته 
باشند. باید پیشنهاد دهنده اصلی دستور کانون، خود واحدها 

و  شاندانشگاهی شان شرایطباشند. با توجه به شرایط منطقه
  ظرفیتی که دارند. 

دانیم. مشکالت و مسائلی که کشور با آن مشکالت کشور را می
دانیم و بطور طبیعی اگر بپذیریم که باید روبرو هست را می

NGOهاي توسعه، اسناد ها در سامان کشور در اجراي برنامه
باالدستی سهیم باشند قاعدتاً سهم باالیی به این تشکل نخبه می
رسد و براي اینکه این تشکل هم بتواند وظایفش را انجام بدهد 
واحدهاي کانون بطور طبیعی باید مسئولیت بیشتري و فعالیت 
بیشتري داشته باشند. من چند توصیه را به عنوان یک همکار 

کنم چون ما محدودیت زمانی کوچک شما اینجا فقط اشاره می
فکر کنم کالً تعطیل  11:00داریم و قرار است که انشاءاهللا ساعت 

بشود و خیلی تسدیع ندهیم و تیتروار این رو به عنوان توصیه 
هایی که جناب آقاي دکتر بنديکنم و انشاءاهللا درجمعمطرح می

کنند بتوانیم سمت و سوي جدیدتري را کانون در توفیقی می
پیدا  و چه ملی ها چه صنفیمان و اولویتراستاي همان اهداف

  ر کنیم. بکند و کا

ها، توصیه اولم فعال شدن واحدهاي کانون هست در همه دانشگاه
ما واحدهایی داریم در برخی دانشگاه ها که خیلی فعال نیستند 

هایشان نیست. انتظار یا شوراي مرکزي در جریان رسمی فعالیت
تر این است که واحدهاي کانون به عنوان پایه اصلی کانون فعال

ري را در رابطه با مسائل صنفی و ملی بشوند و مشارکت بیشت
داشته باشند که طبیعتاً اینجا باید با هماهنگی با شوراي مرکزي 

کند باشد که اگر این مسئله مهمی را یک واحد کانون مطالبه می
واحدهاي دیگر هم در جریان باشند که یا نظرات و منویات و 

از موازي شان را به آن واحد بدهند یا پرهیز بشود نقطه نظرات
  هاي غیرضروري. کاري

هاي تخصصی کانون را داریم، متأسفانه به دلیل عدم ما کمیسیون
هاي تخصصی خیلی فعال نبودند تا مشارکت اعضاء کمیسیون

هاي تخصصی امروز، و انتظارمان این است که هم کمیسیون
تر بشوند و هم مشارکت بیشتر اعضاء را داشته باشیم. کانون فعال
شد ولی به رسمیت ها تشکیل میعضی کمیسیونجلسات ب
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رسد به خاطر عدم حضور اعضاء که انشاءاهللا باید این نقیصه نمی
رسد باید را هم رفع کنیم قاعدتاً شوراي مرکزي که به نظر می

تر در ارتباط با تقسیم کار بین واحدها و تعیین اولویت کاري جدي
ه کساله را باید داشتهر ساله کانون فعالیت بکنیم. ما برنامه ی

باشیم و این برنامه بین واحدهاي کانون براي بررسی و مطالعه و 
به نتیجه رسیدن تقسیم بشود. بخصوص حاال سمت و سوي 

هاي توسعه کشور باالخره سند چشم انداز را داشتیم که برنامه
ها و مراکز پژوهشی و اتکاء تحقق سند چشم انداز دانشگاه

. بخصوص جایگاه اول علمی که مبناي سند گان کشور بودندنخبه
   هاي ما باشد.رسد باید یکی از چالشچشم انداز هست به نظر می

تر ها را باید به نظرم جدياندیشیبرگزاري منظم این قبیل هم
یم. ها را داشته باشبگیریم به صورت ادواري بتوانیم این گردهمایی
 رت حضوري برگزارالبته زمانی که امکان داشته باشد که به صو

نیم هاي مختلف این کار را بککنیم به نظرم اگر بتوانیم در دانشگاه
هر بار یکی از واحدهاي کانون دانشگاهی میزبان باشد شاید براي 

ها و معرفی کانون بهتر باشد و زمانی هم هست که توسعه فعالیت
شود باز احتماالً به صورت مجازي یا نیمه حضوري برگزار می

ها این مسئله را دنبال کرد. د با محوریت و میزبانی دانشگاهشومی
هستیم در رابطه با مسائل ملی ضرورت  NGOبه هر حال ما یک 

هاي دیگر Ngoدارد که با مردم ارتباط بیشتري داشته باشیم با 
ارتباط بیشتري داشته باشیم تا بتوانیم بهتر مسائل ملی و 

اط با مسائل صنفی هم با مطالبات ملی را دنبال کنیم. در ارتب
ک مان نزدیها، اساتید و دانشجویان باید ارتباطمدیریت دانشگاه

ها حتی کنم هنوز خیلی از روساي دانشگاهباشد. من احساس می
هایی که در آنها واحد کانون را داریم اما فعال نیستند، دانشگاه

شناسند و بخشی از این بخاطر ضعف خود اصالً کانون را نمی
ها ها و اساتید دانشگاهست که نتوانستیم با مدیریت دانشگاهما

ارتباط نزدیکی را داشته باشیم. به نظرم در دهه پنجم که بیانیۀ 
توانیم بگوئیم به عنوان یک سند باال دستی گام دوم را ما می

رو داریم ارتباط نزدیکتر دانشجو و استاد یک ضرورت توسعه پیش
این زمینه نقش آفرین باشد. بخصوص تواند در است و کانون می

شان هاي درسیدانشجویانی که عالقمند هستند در کنار فعالیت
هاي راهبردي کشور، شون در غالب برنامهايکارهاي فوق برنامه

  توسعه علم و فناوري را دنبال کنند. 

در کنار داشتن برنامه راهبردي خود کانون که طبیعتاً یک برنامه 
ی االصول و داشتن برنامه یکساله باید میان مدت هست عل

خودشان  هاي کانون برنامهواحدهاي کانون هم هماهنگ با برنامه

را داشته باشند به تصویب برسد. البته برنامه راهبردي کانون باید 
تک به تصویب مجمع عمومی برسد و طبیعتاً برنامه راهبردي تک

  واحدها به تصویب شوراي مرکزي برسد. 

شود که واحدهاي کانون تعامل و ارتباط خیلی احساس می
تنگاتنگی با همدیگر ندارند. حتی واحدهاي کانونی که در یک 

تواند در ارتقاء هایی که میاستان قرار دارند. و یکی از توصیه
کارهاي کانون مؤثر باشد تعامل و همکاري واحدهاي کانون با 

البات هاي تخصصی حتی در مورد مطهمدیگر بخصوص در بحث
صنفی هم اگر هماهنگی خوبی بین واحدهاي کانون باشد ما بهتر 

توانیم مطالبات را دنبال کنیم. ارتباط با نمایندگان مردم، می
ه هاي اصلی کهاي مختلف، ارتباط با دستگاهارتباط با دستگاه

هاي توانند باشند براي اینکه بتوانیم برنامهمعموالً مخاطب ما می
هاي ملی را پیگیري هاي صنفی و چه برنامهنامهخودمان را چه بر

مان با وزارت علوم، وزارت شود کم است. ارتباطکنیم، احساس می
بهداشت، معاونت علمی، سازمان برنامه، مجلس شوراي اسالمی 

ها بخصوص دو، سه کمیسیونی که در مجلس در ارتباط با دانشگاه
ازمان یک ارتباط سرسد باید توانند فعالیت کنند به نظرم میمی

اي را داشته باشید و واحدهاي کانون از طریق نمایندگان یافته
استان و از طریق مدیران استانی مسائل کانون را بروز نگهدارند. 

ها در ارتباط باشند. حاال من این چند نکته را به عنوان با دستگاه
شروع بحث مطرح کردم البته بیشتر انگیزه این جلسه این بود 

شوراي مرکزي، ما شنونده باشیم که نظرات واحدهاي کانون که 
کنم به عنوان یک گردهمایی داخل را داشته باشیم و خواهش می

ا اي شود، بنخانواده که علی االصول هم خیلی بنا نیست رسانه
  بود 

یک گزارشی داده شود ما هم بی پرده و خودمانی به 
کرد و هستیم عملشناسی مسائل و مشکالتی که با آن روبرآسیب

شوراي مرکزي، عملکرد کانون براي اصالح آن باشیم چون ما 
کنیم. انشاءاهللا در آینده نزدیکی مجمع عمومی کانون را برگزار می

تواند خیلی مفید باشد براي اینکه کانون در لذا این جلسه می
  آینده مسیر بهتري داشته باشد.
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ـــتادان  ـــنفی اس تاریخچه و عملکرد کانون ص
ـــگاهی ایران د ـــلطانی –انش ـــر س         دکتر ناص

   ی استاداندبیر کانون صنف

کانون بعرض  چه  تاریخ ـــوص  طالبی در خص یادآوري، م هت  ج
 1392رساند، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در سال می

نفر از دانشگاهیان سراسر کشور تشکیل  200با تعداد در حدود 
شدند و هیأت نفر از بین  30گردید. در نهایت  این افراد انتخاب 

یز نامه ها نمؤسس را تشکیل دادند. اساسنامه شکل گرفت، آیین
ـــور اخالقی، آیین ـــویت، آییناز قبیل منش نامه مالی و نامه عض

هاي نامه واحدها نوشته شدند و نهایتاً با پیگیريمعامالتی و آیین
ت وزار 10در کمیسیون ماده  1394خیلی زیادي در اردیبهشت 

شگاهی ایران موافقت  کشور با تشکیل کانون صنفی استادان دان
  شد.

ــور  ــه مجمع کانون با حض ــاي هیأت  29اولین جلس نفر از اعض
علمی از سراسر کشور و نماینده وزارت کشور در خرداد ماه سال 

برگزار شــد و اعضــاي شــوراي مرکزي انتخاب شــدند و بعد  94
سیون سپس وکمی شدند و  شکیل  احدهاي کانون هاي مختلف ت

هاي سراسر واحد کانون در دانشگاه 39شکل گرفتند که تاکنون 
  اند.کشور تأسیس شده

ساختار کانون همانطور که آقاي دکتر عارف فرمودند واحدها  در 
مستقل هستند، خود مختار هستند. یعنی بجاي اینکه یک واحد 

ات بخواهد برود و مجوزي را از وزارت کشور اخذ کند تمام اختیار
کانون را در دانشگاه خودش دارد. عالوه بر آن اختیار اعضاي این 

که می ـــت  جاد میکانون هم هس که ای ماعی  با اجت ند  کند توا
اثرگذاري بیشـــتري را داشـــته باشـــند. واحدها مجمع عمومی 

دهند و بعد شــوراي مرکزي را نمایندگان واحدها را تشــکیل می
د. شوتی برقرار میدهد و ارتباط تشکیالمجمع عمومی شکل می

اما در ابتداي کار چون هنوز واحدها شـــکل نگرفته بودند هیأت 
  مؤسس مجمع عمومی نمایندگان را تشکیل داد. 

  : شوراي مرکزي کانون

اعضــاي شــوراي مرکزي عبارتند از: آقاي دکتر عارف (دانشــگاه 
ــریف ــنعتی ش ــگاه -ص رئیس کانون) و آقاي دکتر توفیقی (دانش

شگاه علم  نائب-تربیت مدرس شهرتاش (دان رئیس)، آقاي دکتر 

ـــگاه تهران)، خانم دکتر  ـــنعت)، آقاي دکتر ابري نیا (دانش و ص
ــگاه  ــگاه تهران)، مرحوم آقاي دکتر پیروي (دانش حجازي (دانش
ــیما  ــتی)، خانم دکتر خوش خلق س ــهید بهش ــکی ش علوم پزش
(پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي ایران)، خانم دکتر خدا کرمی 

ش شگاه (دان شکی تهران)، آقاي دکتر پیش بین (دان گاه علوم پز
شریف)، آقاي دکتر  صنعتی  شگاه  تهران)، آقاي دکتر رنجبر (دان

  سلطانی (دانشگاه تهران)

ضاي علی البدل:  ــنعتی اع ــگاه ص ــفیعی (دانش آقاي دکتر ش
  امیرکبیر)، آقاي دکتر پورمحمدي (دانشگاه تبریز)

ــگبازرس:  ــتیانی (پژوهش اه بین المللی زلزله)، آقاي غفوري آش
  خانم دکتر فیروزآبادي (دانشگاه صنعتی شریف)

  آقاي دکتر بابک سیف (دانشگاه شاهد) البدل:بازرس علی
  

  هاي شکل گرفتهکمیسیون

  ، آقاي دکتر توفیقیکمیسیون راهبردي

  ، آقاي دکتر شهرتاشکمیسیون امور رفاهی

  نیا، آقاي دکتر ابريکمیسیون عضویت و ارتباطات

  ، آقاي دکتر شفیعیکمیسیون آموزش، پژوهش و فنآوري

  ، خانم دکتر حجازيکمیسیون فرهنگی و اجتماعی

  ، آقاي دکتر غفوري آشتیانیکمیسیون روابط بین الملل

  ، مرحوم آقاي دکتر پیرويکمیسیون امور پزشکی

شده ضو  شور ع سر ک سرا ضاي کانون که از   اندتاکنون تعداد اع
ند  3حدود  ـــت گاهی و  284که در هزار نفر هس ـــ حد دانش وا

واحد کانون هم در  40پژوهشـــگاهی عضـــو هســـتند. تاکنون 
 20اند. (هر واحد حداقل هاي سراسر کشور تشکیل شدهدانشگاه

  نفر باید عضو داشته باشد).

سال  ضور  95اولین گردهمایی در  شد که با ح نفر  250برگزار 
شک شگاه تهران ت شور در دان سر ک سرا ضاي کانون از  شد.اع  یل 

ابتدا اینجانب به عنوان دبیر کانون گزارشــی ارائه دادم و ســپس 
ـــخنانی را ارائه دادند. یک  آقایان دکتر عارف و دکتر توفیقی س

  میز گرد هم برگزار شد. 
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  واحدهاي شرکت کننده:

دانشگاه هاي صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، شیراز، خوارزمی، 
مازندران، گیالن، چمران، ســیســتان و بلوچســتان، تبریز، رازي، 
تحصیالت تکمیلی کرمان، تربیت مدرس، تهران، شاهرود، اراك، 

  بیرجند و برخی از واحدهاي دیگر 

تأکید کردند که  عارف بر این نکته  قاي دکتر  ـــه آ در آن جلس
شگاه ضرورت شکل فراگیر در دان ساس مییک ت شد و در ها اح

سی عبور کرده سیا سائل  ساتید از م شکل نیز ا د و انمورد این ت
انسـجام خوبی ایجاد شـده اسـت. ما نیاز به یک تشـکل صـنفی 
سیاسی  شگاهی داریم و باید دقت کنیم که حزبی و  ستادان دان ا

  آید.نشود در غیر اینصورت کارکرد آن پایین می

ـــت فرمودند که از کلمه آقا ـــس ي دکتر توفیقی هم در این نش
شتی صنفی اینطور بر می سائل معی آید که کانون فقط دنبال م

صمیم صل ت سنامه ا سا ست اما در ا سازي نظام آموزش عالی ا
صنفی بودن کانون به  ست و باز فرمودند که  کشور مطرح شده ا

شور و اینکه م شتر بحث آینده علمی ک ست که بی در  ااین معنا
این نظام علمی ذینفع هستیم مطرح است و اگر این نظام صنفی 
آســیب ببیند چهره ما هم مخدوش خواهد شــد. همچنین آقاي 
ــکل  دکتر توفیقی در یک پنل (میزگردي) که در پایان برنامه ش
گرفت گفتند که دانشــگاه باید احســاس مأموریت ملی و جهانی 

ساالري را مطرح داشته باشد و بحث حکمرانی خوب و شایسته 
  کردند.

امروز دانشگاه گرفتار دیوان ساالري بسیار ناکارآمد دولتی است. 
در برنامه چهارم وزارت علوم شـــاهکار کرد و گفت دانشـــگاه از 
ستند یعنی هیأت امناء  ستثنی ه شور م کلیه قوانین و مقررات ک
قانونگذار دانشگاه است اما مجدداً دیوان ساالري ناکارآمد دولتی 

  آن مستولی شد.بر 

کارهایی که کانون انجام داده اســت در اینجا به صــورت مروري 
ـــور آقاي دکتر ارائه می ـــود. کانون با مجلس با توجه به حض ش

عارف در آنجا بســیار رابطه نزدیکی برقرار کرد و رفت و آمدهاي 
ـــت که آقاي دکتر غریبی از  ـــت. یادم هس زیادي به آنجا داش

اي را نوشتند که براي همه واحدهاي دانشگاه تربیت مدرس نامه
ــد که با اعمال کانون ــا ش ــد و تقاض ــال ش ها به عنوان الگو ارس

  نظرات خودشان به نمایندگان استان خودشان برسانند.

شـــوراي مرکزي کانون و واحدهاي مســـتقر در تهران و یکی از 
شکل دادند و به دیدن  ستان گروهی را  شهر ضاي کانون در  اع

راي بحث افزایش حقوق رفتند (با هماهنگی نمایندگان مجلس ب
آقاي دکتر عارف انجام شــد) و با فراکســیون امید و فراکســیون 
یان  ـــک قاي دکتر پزش ئب رئیس مجلس آ نا یت و  رهروان وال

ـــتند. نکتهمالقات اي که قابل توجه بود در مجلس در هایی داش
ابتداي امر براي طرح مســـائل صـــنفی اعضـــاي هیأت علمی و 

ث حقوق جو ســنگینی وجود داشــت. و طرح این مخصــوصــاً بح
ــنوایی در مجلس  ــخت بود یعنی گوش ش ــیار س گونه موارد بس

  شد. یافت نمی

مه نا ندگان ما اثر آن  مای به ن کانون  حدهاي  که برخی از وا اي 
صیه آقاي دکتر  سال کرده بودند (به تو ستان خود ار مجلس در ا

تأثیر ا گان  ند مای با ن جه  گام موا به هن مهعارف) را  نا ها را ین 
ــاي می ــنوایی براي افزایش حقوق اعض ــالً گوش ش دیدیم. و اص

ــت. با تدبیري که آقاي دکتر  هیأت علمی در مجلس وجود نداش
ـــتند و به صـــورت چراغ خاموش نمایندگان را آماده  عارف داش

ــد. البته گروهمی ــته باش ــنوایی وجود داش هاي کردند که این ش
ـــیدند و تم ها ها و ارتباطات آناسدیگر هم زحمت زیادي کش

سیون ست. کانون عالوه بر ایجاد کمی شته ا کی ها یحتماً تأثیر دا
ــکیل گروه و  ــت. از جمله تش دو تا کارگروه را نیز فعال کرده اس

ـــیده اند. کانال تلگرامی که آقاي دکتر آقائی زحمت آن را کش
شده بود تا  نفر هم عضو داشتیم بعد  650زمانیکه تلگرام فیلتر ن

  نفر رسیده است.  470دیم که االن به شنی

هم تشــکیل گردید شــامل: آقاي  کارگروه برنامه و بودجهیک 
سی شگاه تهران، آقاي دکتر عبا صاد دان شکده اقت نژاد رئیس دان

هاي دکتر خدادادي از دانشــگاه شــهید بهشــتی و مرکز پژوهش
قاي دکتر ابري قاي دکتر مجلس، آ گاه تهران، آ ـــ یا از دانش ن

سکریان  سابق مالی اداري وزارت ع شگاه امیرکبیر و معاون  از دان
علوم، تحقیقات و فنآوري و آقاي دکتر خادمی از دانشگاه زنجان 
ـــؤلیتی در  ند و هنوز هم مس کل بود مدیر که در وزارت عتف 
ارتباط با خیرین دارند، آقاي دکتر ســـمنانیان دانشـــگاه تربیت 

د دانشــگاه مدرس، آقاي دکتر برخورداري از دانشــکده اقتصــا
  تهران، خود من و آقاي دکتر رضائیان از دانشگاه تهران

این کارگروه جلسات متعددي را تشکیل داد و هدف این بود که 
شنهادات سالیانه دولت  متقن پی ستند و قابل ارائه در بودجه  و م

هاد گردد. در مجموع  ـــن جه و مجلس پیش مه و بود نا  28به بر
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نه هاد در زمی ـــن یاي  هاي مختلف برايپیش بهبود حقوق و مزا
شور، بهبود پژوهش،  ضاي هیأت علمی، بهبود آموزش عالی ک اع

ـــت هاي مطالعاتی، روابط بین الملل آموزش عالی، آموزش، فرص
شنهادات  صنعت و امثالهم ارائه گردید. این پی شگاه و  ارتباط دان
ــالمی با  ــوراي اس ــازمان برنامه و بودجه و نیز مجلس ش براي س

تر عارف ارســـال گردید. در اینجا به برخی از هماهنگی آقاي دک
  کنم. موارد اشاره می

کانون مالقات با معاون آموزش وقت وزارت علوم جناب آقاي دکتر 
شریعتی و جناب آقاي دکتر عسگریان معاون اداري و مالی وقت 

ا هوزارت علوم داشت و عالوه بر ارتباطات با مجلس و کمیسیون
هاي متعدد با ریاست جمهوري، نگاريهاي آن، نامهو فراکسیون

رئیس مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر علوم داشته 
  است.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اثربخش واحدهاي  خبرنامه ابزاري براي تعامل
رئیس بنائ –دکتر علیرضا آقائی  کانون صنفی

کمیسیون عضویت و ارتباطات کانون صنفی 
 و مدیر اجرایی خبرنامه

 از ســال تلگرامی کانون صــنفی اســتادان دانشــگاهی ایرانگروه 
ضور با دعوت از تک 1395 صنفی با ح ضاي وقت کانون  تک اع
نفر شــکل گرفت و در حال حاضــر به خاطر  700تا  600حدود 

نفر تقلیل یافته اســت. نکته  500مشــکالت فیلترینگ به حدود 
تمامی  مهمی که در این گروه وجود دارد این است که نه تنها از

ـــتان هاي کشـــور در این گروه حضـــور دارند بلکه از تمامی اس
ـــگاه هاي حداقل دولتی وزارت علوم تحقیقات و فناوري در دانش

ست براي اظهار  شده ا ستري فراهم  ضور دارند و ب این گروه ح
  هاي آنان.نظر اعضاء و بعضاً درد و دل

ـــتر بین واحدها همانطور که جناب آقا ي به منظور ارتباط بیش
ـــتفاده کنیم  دکتر عارف هم فرمودند که باید از تجربیات هم اس

ستريبه دنبال ایجاد یک  هستیم تا اینکار صورت پذیرد. مقرر  ب
شروع شده یک خبرنامه شکل بگیرد که کارهاي ابتدایی آن  اي 
ست و با  صحبت  web masterشده ا صنفی  سایت کانون 

ــایت کانون یک ســتون به عنوان  شــده و قرار شــده که روي س
ـــاب کاربري داده  خبرنامه بیآید که به واحدهاي مختلف حس

توانند خبرهاي خود را روي این ســایت بارگذاري شــود و میمی
گر کند و اکنند. بعد مدیر مســئول خبرنامه اخبار را بازبینی می

دهد و اجازه انتشــار روي ســتون جام میاصــالحی الزم باشــد ان
دهد و بطور خودکار ظرف حداکثر نیم ساعت این خبرنامه را می

خبر در کانال تلگرامی کانون صــنفی اســتادان دانشــگاهی ایران 
ــودنیز منتقل می و همکاران از اخبار و مطالب مرتبط با امور . ش

صل کنند. همینصنفی می ران جا از همه همکاتوانند اطالع حا
ـــار این خبرنامه دعوت می ـــارکت خود در انتش کنم که با مش

  مساعدت بفرمایند.
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ــگاه گزارش فعالیت هاي واحد کانون در دانش
نا  ـــی مدان بوعلی س ـــین دکتر  –ه غالمحس

  مجذوبی

هاي صنفی است. اگر بتوان موازي یکی از مشکالت تعدد کانون
ین کاري را حذف نمود خوب است. برخی اوقات تشخیص بین ا

  شود.هاي صنفی سخت میتشکیالت

 کنم این نشریهخبرنامه پیشنهادي خوب است. من پیشنهاد می
اي براي انتشار نظرات و صداي استادان در جامعه بصورت نشریه

 تواند کمک کند. در آید. واحد کانون در همدان می

هاي خود را نیز بیان کنیم. ما در کنار کارهاي صنفی باید تحلیل
ـــتادان حقوقدر جامعه مردم فکر میاالن  هاي نجومی کنند اس
ـــتادان می گیرند. ما باید به مردم بگوئیم که چند درصـــد از اس

 گیرند.حقوق زیر ده میلیون تومان می

گیرد و یک میلیون تومان حقوق می 5/5یک کارمند در حدود 
  گیرد.میلیون تومان حقوق می 6استادیار حدود 

کنند که اســتادان حقوق دانند و فکر مییاین موارد را مردم نم
ـــد میلیونی می ـــریه باید به مردم ص گیرند و از طریق این نش

ــنهاد میاطالع ــود. پیش ــانی ش کنم این گروه را از تلگرام به رس
ــکل فیلترینگ باعث عدم ورود خیلی ها واتزاپ انتقال دهیم. مش

  شود.به گروه می

کانون اســت که در  هاي مختلف در رابطه بامشــکل دیگر روال
شگاه شور اجرا میدان شود. همین کانونی که مجوز وزارت هاي ک

کنند از جمله دانشـــگاه همدان قبول کشـــور را دارد قبول نمی
سانیم. نمی صویب بر سنامه را دوباره به ت سا شدیم ا کند. مجبور 

  واحد کانون در دانشگاه بوعلی سینا تشکیل شد. 96سال 

ش ستادان دان شکل عمده ا سینا م ست. در بوعلی  سکن ا گاه م
د تواند مفیتعاونی مســکن اســتادان را تشــکیل دادیم. خیلی می

  باشد.

در رابطه با مسائل رفاهی دانشگاه هیأت رئیسه را متقاعد کردیم 
حدود  ند در  خت ک فاهی را پردا مان  200که حقوق ر هزار تو

ضاي هیأت علمی را امیدوار می ست اما همین مبلغ کم اع کند ا
  هاي مفید انجام دهد.تواند فعالیتکانون می که

دانیم آقاي دکتر عارف در مجلس در مورد افزایش حقوق هم می
حد همدان هم تالش ند. در وا یت کرد عال طه ف هایی کردیم، راب

ستان علی  هايرغم اختالف دیدگاهخود را با نمایندگان مجلس ا
خیلی  ســـیاســـی برقرار کردیم، حفظ کردیم و از این ارتباطات

ستفاده می صوص افزایش حقوق خوب ا ست در خ کنیم. یادم ه
کرد به ســبب هزار تومانی که آقاي حاجی بابایی دنبال می 400

اینکه ایشان عضو هیأت امناي دانشگاه همدان است کانون واحد 
ــینا را  ــگاه بوعلی س ــه هیأت امناي دانش ــت جلس همدان توانس

ی در خصوص بحث تبدیل به جلسه محکومیت آقاي حاجی بابای
افزایش حقوق بنماید و این باعث شـــد که ایشـــان در موضـــع 
انفعالی قرار گیرد و به دفاع از حقوق اعضاي علمی تغییر موضع 

  هایی انجام داد.دهد. ایشان هم در مجلس کمک

حد  گان وا ند مای که ن ند  خاطر دار ماالً ب عارف احت قاي دکتر  آ
با  ند و  به مجلس رفت مدان  از افراد ذینفوذ  نفر 15الی  10ه

هاي مختلف صحبت کردند ها و فراکسیونمجلس در کمیسیون
  ها مؤثر بوده است.و این رایزنی

ستیم و فکر می ضی نی  کنیمبه هر حال ما از عملکرد خودمان را
شتر کار کنیم و امیدواریم که کار کردهکه خیلی کم ایم و باید بی

ـــتري مبا همکاري هم و همدلی و همفکري بتوانیم قد هاي بیش
  برداریم.

واحد بوعلی سینا همدان از معدود واحدهایی بود که توانست 
ارتباطات خوبی با نمایندگان مجلس برقرار کند و در رابطه با 
افزایش حقوق مؤثر بود. البته آنطور که مورد نظر کانون بود بحث 
افزایش حقوق انجام نشد و اینکه هر دانشگاهی که دورتر از مرکز 

ضریب افزایش حقوق آن کمتر شد، یک ضعف محسوب بود 
  گردد.می
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پیشنهادات واحد کانون صنفی دانشگاه بناب 
  دکتر رزقی  

شگاهی واحد بناب اخیراً تشکیل شده  کانون صنفی استادان دان
  است. توضیحاتی در مورد دانشگاه بناب: 

دانشـجوي برق در مقطع کاردانی در سـال  35دانشـگاه بناب با 
 و به عنوان آموزشکده فنی بناب وابسته به دانشگاه تبریز 1374

با تصویب شوراي گسترش تحت  1388تأسیس شد. و در سال 
تاً در  های یت داد. ن عال مه ف ناب ادا عالی ب عنوان مجتمع آموزش 

ــال  ــگاه بناب با حدود  1390س مجوز فعالیت تحت عنوان دانش
سترش آموزش عالی ک 80 شوراي گ ضو هیأت علمی در  شور ع

در وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري به تصــویب رســید. برخی از 
ناب جزو  گاه ب ـــ ما در دانش ـــاي هیأت علمی  ـــد  1اعض درص

دانشمندان برتر هستند. دانشگاه بناب داراي سه دانشکده فنی و 
  مهندسی، علوم پایه و هنر و معماري است.

ـــال اخیر  ـــائل هیأت علمی در دو س بخاطر نیاز به پیگیري مس
ـــکیل گردید. انتخابات  1399خره در تیرماه باال واحد بناب تش

مرداد ماه با حضور  16شوراي مرکزي واحد بناب روز پنجشنبه 
نفر از اعضــاي هیأت علمی دانشــگاه بصــورت مجازي برگزار  60

شوراي مرکزي کانون به عنوان  ضور دکتر ابري نیا از  شد (با ح
  ناظر). کانال واتزاپی نیز تشکیل شده است.

پیشنهادات کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران واحد 
  دانشگاه بناب به شرح ذیل است:

ـــختگیري - یل کاهش س بد حث ترفیع، ت ها در ب
  وضعیت کرونا

  بازنگري طرح تشویقی پژوهشی -
ــهیل  - ــالح ارتقاء و تس ــوع اص ورود کانون به موض

ضاي هیأت علمی  شویق اع ستاي ت ضوابط در را
ـــن هاي ص یت  عال یه بر  -عتیبراي افزایش ف تک

بسیار زیاد است و باید برسی شود که  ISIمقاالت 
در مباحث صنعتی کشور چقدر  ISIانتشار مقاالت 

  تأثیرگذار و مثبت بوده است؟
سخگو نبودن وام  - سکن: با  250پا میلیونی براي م

شود مسکن این وام حتی در شهرهاي کوچک نمی
لت عتهیه کرد. باال بودن بهره این وام نیز مزید بر 

  است.

حقوق اعضــاي هیأت علمی بســیار پائین اســت و  -
 کفاف هزینه ها را نمی دهد.

با وزارت علوم کانون در تماس باشیم تا بر موضوع  -
هاي کوچک نظارت کنند. در انتصابات در دانشگاه

ها این امر نظرات اعضـــاي هیأت علمی دانشـــگاه
 شود.دخالت داده نمی

یأت ع - ـــهیالت براي اعضــــاي ه جاد تس لمی ای
 کارآفرین در شهرهاي صنعتی

اختصاص وام مناسب براي خرید خودرو و در شأن  -
 اعضاي هیأت علمی

ها و اختصـاص ایجاد ارتباط مناسـب با شـهرداري -
 زمین مناسب در شهرها به اعضاي هیأت علمی

هاي پزشکی و پایین بودن پوشش باال بودن هزینه -
 هاي درمانی و تکمیلیبیمه

سرمایه گذاري در کانون  درخواست ایجاد صندوق -
 مرکزي

ضر مجوز فعالیت  - صلی در حال حا شکل حاد و ا م
اســت. حراســت دانشــگاه و نهادهاي مختلف از ما 

ستند. برخی می سه نفره پیگیر ه گویند از هیأت 
ــوراي فرهنگی مجوز بگیرید برخی می گویند از ش
 دانشگاه مجوز بگیرید.

ـــور به نظر  - با توجه به مجوز کانون از وزارت کش
ـــد. می ـــد نیازي به اخذ مجوز جداگانه نباش رس

ست در این مورد هم یا  شمند ا اي با مکاتبهخواه
ها داشــته باشــید و ما را هم در روســاي دانشــگاه

 جریان کار قرار دهید.
شکالت پیش رو را  شاءاهللا با اتحاد و همدلی بتوانیم م ان

  حل کرد. 
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 98مشکالت افزایش جذب نامتعادل اسفند 
ه ي واحد دانشگادکتر سیدسعید توکلی افشار

   سیستان و بلوچستان

ضرایب جذب طوري  ستند.  ضرایب جذب ه سی ما  سا شکل ا م
شده ضرایب جذب تنظیم  ست  اند که هر کس از تهران دورتر ه

که در  حث افزایش حقوق اخیر  ثال در ب کمتري دارد براي م
ـــفند  ـــگاهها همکاران تا رخ  98اس  40داد و در برخی از دانش

ستان  ستان و بلوچ سی شگاه  شتند، دان صد اقزایش حقوق دا در
اي درصد افزایش حقوق داشته است. در همین راستا نامه 5فقط 

ضاي  سفانه  329خدمت وزیر محترم با ام شد اما متأ سال  نفر ار
  د.ندهپاسخی نگرفتیم. همکاران ما انگیزه کافی را از دست می

مسـتحضـر هسـتید که در مناطق محروم از قبیل زاهدان چقدر 
مشــکل وجود دارد. مثال اگر براي یک نفر یک مشــکل پزشــکی 
پیش بیاید با توجه به عدم وجود امکانات پزشـــکی در شـــهري 
مثل زاهدان مجبور هست برود تهران یا مشهد. این هزینۀ خیلی 

خانواده باید زیادي دارد. مثالً فرض کنید که بچه کوچک یک 
پدر و مادرش همراه وي بروند با این قیمت بلیط هواپیما، هزینه 
که بین حقوق  فاوتی  قت ت تل و غیره در حقی تان، ه ـــ مارس بی

هاي دور از مرکز وجود دارد کافیسـت دانشــگاه مرکز و دانشــگاه
که یکبار در ســال چنین مشــکل پزشــکی پیش بیاید تمام این 

کی از دالیلی که ضـــرایب جذب رود. شـــاید یتفاوت از بین می
ضاي هیأت علمی براي  شده بود همین بود که انگیزه اع تعریف 

ـــال  ـــود. من س معاون مالی اداري  92مناطق محروم ایجاد ش
شاهده می شگاه بودم و م سه دان شگاه و دبیر هیأت رئی م کرددان

شگاه ضاي انتقال به دان سابقه تقا ستادان با  سیاري از ا هاي که ب
ـــود یک  برخوردار را دارند. بخاطر اینکه جلو این روند گرفته ش

طرحی را به هیأت امناء دانشــگاه ارائه دادیم که یکســال طول 
کشید که توانستیم ضرایب جذب دانشگاه سیستان و بلوچستان 
را افزایش دهیم. اینکار باعث شد که مراجعات براي انتقال خیلی 

  کم بشود و وضعیت به حالت عادي برگردد.

تأســفانه با این اصــالح جدیدي که براي ضــریب جذب االن م
سازي میداده سان  صد به طور  5نامند حدود اند و آن را هم در

صالً  شده که ا ضافه  ضاي هیأت علمی ما ا سط به حقوق اع متو
راضــی کننده نیســت. این خیلی خوشــحال کننده اســت که 

اند هاي مرکز افزایش حقوق خوبی داشتههمکاران ما در دانشگاه

اما انتظار داریم که ما هم به همین میزان افزایش حقوق داشــته 
  باشیم. این مهمترین خواسته ما هست.

بال می ـــگاه خودمان دن ما در دانش کنیم تغیر دومین مورد که 
ستاي چابک  ست که در را شگاه ا سازمانی دان ساختار و چارت 

  وري سیستم حرکت کنیم.سازي و کوچک سازي و افزایش بهره

سنوات شکدهما دان هاي خیلی زیادي داریم. به این دلیل که در 
شتري می شکده بی شگاهی دان شجویان قبل هر دان شت و دان دا

شتر جذب می شتري میبی ساختار با کرد، بودجه بی گرفت این 
ست.  شده ا ساز  شکل  شور م توجه به کاهش منابع مالی در ک

اي هها مصوبهیأت رئیسه تصمیم گرفته است و در همه دانشکده
ــی را حذف کرده و  ــت که معاون پژوهش ــته اس را به اجرا گذاش
ـــت. این براي  ـــی محول کرده اس وظایف او را به معاون آموزش

شگاهی با قدمت  صالً پذیرفته نیست و ما به عنوان  50دان سال ا
ـــنفی به آن اعتراض کردیم و یک طرح جایگزین ارائه  کانون ص

ـــنهـاد دادیم کـه براي کـاهش هزی نـه همـه این دادیم. پیش
پردیس جامع:  4ها را در هم تجمیع بکنید و در قالب دانشــکده

پردیس فنی مهندسی، پردیس علوم پایه، پردیس علوم انسانی و 
ـــگاه را قالب بندي بکنید.  هنرها، و پردیس علوم اجتماعی دانش

هاي ذخیره شــده را اما معاون پژوهشــی را حذف نکنید و هزینه
  آموزشی اختصاص دهید.هاي پژوهشی و به فعالیت

صنفی  صندوق قرض الحسنه کانون  سومین فعالیت ما تأسیس 
شگاه سیستان و بلوچستان است که   60حدود فعال استادان دان

ســهم دارد که تا ســقف ده برابر مجموع  80  و حدود نفر عضــو
هاي حکم کارگزینی عضــو هیات علمی، وام با کارمزد صــفر رقم

کند. مبلغ وام در ماهه پرداخت میدرصــد و بازپرداخت بیســت 
ــورت پلکانی افزایش می ــرمایههر ماه به ص ي فعلی این یابدو س

ست. جهت کسب صندوق به حدود هشت میلیارد ریال رسیده ا
ـــا آقائی می ـــتر با آقاي دکتر علیرض توان تماس اطالعات بیش

  .گرفت

ستان آمد، ما به عنوان  ستان گذشته در بلوچ سنگینی زم سیل 
هاي دانشــگاهیان از داخل صــنفی متولی شــدیم تا کمککانون 

میلیون تومان جمع  100کشور و خارج کشور توانستیم بیش از 
  آوري کنیم. و یک مدرسه در بلوچستان احداث کنیم.
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ضاي  شکایات اع شنهادات و  کارهاي روزمره از قبیل دریافت پی
هاي مختلف دانشــگاه و پیگیري هیأت علمی در خصــوص بخش

  ا نیز قاعدتاً انجام می دهیم..آنها ر

ستیم حقیقتاً  سکن هم دنبال خرید زمین ه شکل م براي حل م
ـــع همکاران نمی ـــد که بخواهند با توجه به قیمتوس هاي رس

  هایی مشارکت نمایند.موجود در چنین پروژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــتن تجربیات بین  ــتراك گذاش ــرورت به اش ض
ـــگاه ـــگاه  –ها دانش دکتر امینی واحد دانش

  صنعتی شریف

ــد و جزو  ــتی که چندین مورد گفته ش ــعیت معیش در مورد وض
 هاي اصلی استدغدغه

  در مورد تجهیزات و امکانات پژوهشــی مشــکلی که وجود
 -قیمت دالر اســت که افزایش یافته اســت. مواد مصــرفی

ست همه افزایش  تجهیزات و غیره که براي پژوهش الزم ا
شتهقیمت  شود هایی که اختصاص داده میاند و بودجهدا

کانون  اصــالً با اعدادي که وجود دارد متناســب نیســتند.
 باید در این زمینه فعالیت بهتري انجام دهد. 

 ه ی تقریباً االن بهاي علمی بین المللشــرکت در کنفرانس
هایی که االن وجود ل رســیده اســت. با قیمتحالت تعطی

 یباً غیرممکن است. سفر کردن تقر -داره

 شــود کارهایی انجام داد دانشــگاه در موارد دیگري که می
شگاهی  شریف در این مدت در خصوص اعتبار مدارك دان

یه یان ـــت. ب ـــادر کرده اس وزارت علوم و  حیثیتهایی ص
ـــیالت تکمیلی بـا این مـدارك بی اعتبـار لطمـه  تحص

ــري افرادي که قدرت دارند و نفوذ می خورد. اینکه یک س
ست د شگاهی د ارند بخواهند با تقلب به مدارك باالي دان

ـــنفی هم بدون  پیدا بکنند و بعد وزارت علوم و کانون ص
اعتبار مدارك دار شـــدن موضـــع باشـــند باعث خدشـــه

  دانشگاهی می شود.

صی  سی نداریم و از جناح خا سیا صالً هدف  ما در کانون ا
ـــاي مجازي هم دیده حمایت نمی خواهیم بکنیم. در فض

ـــده ـــحبت می ش کنند. که در مورد تقلب اتفاق افتاده ص
به نظر خیلی بد  ـــکوت بگذاریم  ما کالً این را مس اینکه 

تواند کماکان در آن موقعیت و پســت اســت. آن فرد می
فعال باشـد. اما نباید از مدرك دانشـگاهی سـوء اسـتفاده 

توانیم نســبت به چنین مواردي عکس العمل نماید. ما می
  گیري سیاسی.جهتنشان دهیم بدون 

شکل موجود در  ساتید جوان بخاطر م ستخدام ا در مورد ا
قوانین آموزش عالی این افراد بعضاً تا یکسال و نیم حقوق 

  شوند.گیرند تا وقتی که استخدام مینمی
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ها در ایران در مقایســه با ارتباط بین ارتباط بین دانشــگاه
ــگاه ــت و مدانش ــعیف اس ــیار ض ثل هاي اروپا و امریکا بس

  کنند.هاي جداگانه عمل میجزیره

در دانشگاه هاي خوب خارج از کشور مثالً استادي از یک 
دانشــگاه به دانشــگاه دیگري مراجعه می کند و کارهاي 

ها در ایران خودش را ارائه دهد و بالعکس، عمالً این اتفاق
تواند در این نوع کارها فعال افتد و کانون صــنفی مینمی

  تر کند.ن اساتید را در این قسمت قويباشد. رابطه بی

ست، ما  صی که در کرونا پیش آمده ا شرایط خا در مورد 
شدیم که از قبل پیش شرایطی  شداالن وارد یک  ه بینی ن

توان تجارب در تدریس الکترونیکی را اســـت. بنابراین می
  به اشتراك بگذاریم.

توان در خصـــوص ها میدر مورد همکاري بین دانشـــگاه
نا ـــگاهامتحا یافتد. اینکه ت، آزمایش فاق ب ها و امثالهم ات

جام دهد خیلی  ها را ان کار مه این  هد ه وزارت علوم بخوا
شگاهطول می ساي دان ست. رؤ شد و مفید هم نی ها هم ک

ظرفیت محدودي براي این کار دارند ولی باز کانون صنفی 
سطح پایین ساتید تر و راحتچون ارتباطات در  تري بین ا

  تواند کمک کند.در شرایط کرونا کانون میبرقرار کند 

ساتید از جهت  شکالت تدریس الکترونیک براي برخی ا م
ـــایل مورد نیاز کانون می ـــت از تأمین وس تواند درخواس

  وزارت علوم داشته باشد.

  

  

  

  

  

  

  

ـــرورت حفاظت و حمایت از حیثیت علم و  ض
  دکتر محمدرضا آقاابراهیمی –دانش کشور 
ــته، کانون اولین نکته تغییر  ــفند ماه گذش ــریب جذب در اس ض

اي نوشتیم خدمت آقاي دکتر غالمی صنفی دانشگاه بیرجند نامه
سخی دریافت  سال کردیم اما کوچکترین پا شت ماه ار در اردیبه

مه نا ـــت  پذیرفتنی نیس کانون در نکردیم. این  حدهاي  هاي وا
شگاه سیستان و بلوچستان به وزیر ارسال  شگاه بیرجند و دان دان

د و یک پاســخ هم ندهند. من به عنوان عضــوي از کانون شــو
شوراي مرکزي  سماً از  شور اینجا ر شگاهی ک ستادان دان صنفی ا

نه کانون خواهش می خا ما از وزارت  ندگی از  مای به ن که  کنم 
بخواهد که پاسخ دهند. نامه در گروه واتزاپ قرار گرفته یک نامه 

شان داده ست با نمودار ن ست. ایم که چهتحلیلی ا  اتفاقی افتاده ا
ها به نمایندگی از ما از وزارت علوم بخواهید که بگویند این نامه

  چه شده ؟!
سف شدید و تأ سیار  سقوط ب  آور ارزشدومین نکته با توجه به 

ها اتفاقات زیادي افتاده است. اما یکی از پول ملی ما در این سال
مجامع  این اتفاقات این اســت که ارتباط اعضــاي هیأت علمی با

نیم تواایم. نمیخارجی قطع شده است. تبدیل به یک جزیره شده
براي  ايمقاله در کنفرانس ارائه کنیم. به نظرم باید دولت بودجه

ـــگاهی در نظر بگیرد. در آینده تأثیر  ارتباطات بین المللی دانش
  هاي ما خواهد داشت.بسیار سوء در آموزش و پژوهش دانشگاه

ـــومی که  ـــاره کنم و معتقدم که مینکته س به آن اش خواهم 
مهمترین مســئله اســت و اگر همه بخواهیم همه کارها را کنار 
ـــت که البته  بگذاریم و فقط یک کار را انجام بدهیم همین اس

خواهم یک تأکید مضاعف کنم، دوستان اشاره کردند اما من می
ها و این نابود هاي علمی و این مدرك فروشـیمسـئله این تقلب

ــور وجود  ــگاهی در کش کردن بنیان علم و دانش و مدرك دانش
سال آقاي  8اند. در آن دارد و چه بالیی سر علم و دانشگاه آورده

فاعی از  عالی غیر انت عداد مراکز آموزش  مدي نژاد، ت به  80اح
فاعی 260 عالی غیرانت ـــه آموزش  ـــس ید. من خودم مؤس ـــ رس
ی ت تکمیلشناسم که اصالً مجوز پذیرش دانشجوي تحصیالمی

تا دانشــجوي برق و فوق لیســانس مکانیک  50تا  50ندارد اما 
  دهد.گیرد و مدرك میگیرد. پول میمی

سه س ضاح نماینده منتخب تفرش دیدیم که از یک مؤ اي در افت
اي فوق لیسانس گرفته بود که اصالً وجود خارجی در یک رشته

ـــگاهی ای ـــتادان دانش ـــنفی اس ران ندارد. ما به عنوان کانون ص
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یت از حیثیت علم و دانش واجب ظت و حما مان حفا کار ترین 
ــت. ــور اس ــد خیلی مهم  کش ــد یا زیاد ش حقوق من حاال کم ش
ست میلیون صالً حقوقی ندارند ولی علم نی شور ا ها نفر در این ک

سیار براي بنیان را وقتی به نابودي می سیار ب کشیم این آثارش ب
ست. خواهش می شور منفی ه صنفی، وارد این کنم از کانک ون 

 هايقضــیه بشــوند. بیانیه بدهند، بازخواســت کنند. این دکان
مدرك فروشی که به وفور مثل قارچ در سراسر کشور ایجاد شده 

ـــت، با این ـــاءاهللا این روند را کند اس ها برخورد بکنند تا ما انش
بکنیم و بعد بتوانیم در یک فرآیندي آن حیثیت و شرافت علم و 

  اید بتوانیم در یک دوره سی چهل ساله برگردانیم.دانشگاه را ش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي واحد کانون صــنفی در دانشــگاه فعالیت
  ایشپیرحسین دکتر  –زنجان 

سال  صنفی زنجان که  شده راه 96به عنوان دبیر کانون  اندازي 
سبت به پیگیري مطالبات اعضاي هیأت علمی یک کانال  ست ن ا

نفر عضو هستند. موارد  290که تعداد ایم تلگرامی را ایجاد کرده
هاي متعدد و مستمري که را به ما اعالم می کنند و طی نشست

با هیأت رئیســه دانشــگاه داریم جهت پیگیري مســائل رفاهی و 
کنیم و هماهنگ حقوقی اعضاي هیأت علمی مسائل را مطرح می

شگاهمی ساي دان ا ها خیلی بشویم. در هر حال باید بگویم که رؤ
ــتهکان ــتند و حمایت جدي ون و خواس ها و مطالبات همگام نیس

صورت نمی ضوع اقداماتی  ست با توجه به این مو کنند که الزم ا
  بگیرد. چند تا نکته و پیشنهاد مهم دارم:

هاي اعضـــاي هیأت علمی باید کار در رابطه با اصـــالح دریافتی
ــتی روبرو  ــکل معیش ــورت بدهیم. همکاران جداً با مش جدي ص

ستند، سیخته به ارزش دریافتی آن ه ها با توجه به تورم لجام گ
ست. از آقاي عارف ارجمند و دیگر اعضاي  3/1کمتر از  رسیده ا

هیأت رئیســه کانون انتظار بیش از این بوده و امید هســت که 
ــاي هیأت علمی  ــأن و جایگاه اعض تالش الزم در جهت ارتقاء ش

  معطوف دارند.
اعضــاي هیأت علمی جوان اســت دومین نکته که بویژه مشــکل 

مشکل مسکن است که الزم است اقدام مؤثري را صورت بدهیم. 
جلساتی را با مسکن و شهرسازي استان انجام دادیم ولی خیلی 

امید  موارد جدي جلو نرفته و این معضـل همچنان پا برجاسـت.
اسـت با همدلی و هم رأیی و مشـارکت بیشـتر همکاران بتوانیم 

  فع کنیم.این مشکالت را ر
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اهمیت حفظ شان و جایگاه هیات علمی   
  دکتر امی واحد کانون دانشگاه تربیت مدرس

سال  سه  شکده فنی تا امروز  97از جل سري در دان سرا سه  جل
 160دهم. را گزارش می 43تا  18دهم. جلسات گزارش ارائه می

شامل  نفر هستند از همه  7نفر عضو داریم. شوراي فعال کانون 
هاي علمی دانشــگاه هاي دانشــگاه هســتند. در فعالیتدانشــکده

ست.  سوم یا چهارم بوده ا شریف و تهران  تربیت مدرس بعد از 
دهیم. حداقل هاي خودمان را در  واتزاپ ارائه میاخبار نشـسـت

ست ش هاي علمی هر دو ماه یکبار و حداکثر هر چهار ماه یکبار ن
وص توســعه آموزش کنیم که اولین نشــســت در خصــبرگزار می

ا اي بعالی برگزار شــد که مفید و خوب بود. قرار بود یک جلســه
شگاه در خصوص حفظ شأن هیأت علمی برگزار کنیم  رئیس دان

ــد و نکته ــه هم برگزار ش ــاي هیأت که این جلس اي بود که اعض
علمی خیلی بر آن تأکید داشتند یک مسئله معقول بود که باید 

ضاي شد. و آن هم مهپیگیري می شأن اع سئله حفظ  مترین م
هیأت علمی است که باید بصورت قانون به تصویب مجلس برسد 
ـــونیت مثل نمایندگان  ـــاي هیأت علمی یک نوع مص که اعض

  مجلس داشته باشند.

 شد که یک نامه ضعیت قرار  صوص و اي در خ
معیشــت هیأت علمی به رئیس مجلس، رئیس 
به رئیس  عالی مجلس و  ـــیون آموزش  کمیس

مان  جمهور و عاون رئیس جمهور در ســـاز م
مدیریت در مورد وضعیت حقوق اعضاي هیأت 

اي کانون بیرجند علمی نوشته شود که در نامه
سی کردهارائه داده  اند که بااند خیلی دقیق برر

کم ارزش شــدن پول ملی خیلی الزم بود این 
نامه نوشــته شــد توســط آقاي دکتر غریبی به 

شد و کانو سال  ن مرکزي هم کانون مرکزي ار
 منعکس کرد.

  همچنین حســاب مشــترك براي کانون تربیت
مدرس در بانک تجارت افتتاح کردیم که حق 

 عضویت اعضا در آن واریز گردد.

 سه شد که جل شیم همچنین مقرر  شته با اي دا
با حضور وزیر و یا قائم مقام ایشان آقاي باقري 
برگزار شود. که با آقاي دکتر باقري برگزار شد 

ـــکالت و در  ـــاع آموزش عالی و مش مورد اوض
 اساتید جوان مذاکره شد.

  شوراي مرکزي ضاي  شترك با اع سه م یک جل
ـــگاه  کانون و واحد تربیت مدرس در این دانش
صوص آموزش  برگزار گردید و مطالبی را در خ

 عالی در کشور ارائه دادیم.

  ــوص نقش کانون قرار بود یک همایش در خص
در توســعه  اســتادان صــنفی دانشــگاهی ایران

کشـــور برگزار گردد که بخاطر کرونا به تعویق 
 افتاد.

 ـــتی هم می ـــس خواهیم برگزار کنیم در نش
هاي آموزش مجازي ها و چالشخصوص فرصت

 و نقش آموزش مجازي در توسعه پایدار کشور

 سائل رفاهی گام شد. از براي م شته  هایی بردا
ندوقی  ـــ یأت علمی ص ـــاي ه بل براي اعض ق

یک روز حقوق اعضـاي  تأســیس شــده بود که
شود  صندوق واریز  هیأت علمی در ماه در این 

صندوق  4براي وام به افراد با بهره  صد. این  در
داراي چند میلیارد سرمایه هست. سی سال از 

 تأسیس صندوق گذشته است.

 هایی به شهرداري راجع به مسکن هم صحبت
واگذار  22تهران انجام شد و زمینی در منطقه 

ــد که قرار  ــاي هیأت علمی فاقد ش ــد اعض ش
 مسکن خودشان پیگیر موضوع باشند.

  در خصوص دستگیري آقاي دکتر سلیمانی هم
 هایی انجامکه در امریکا بازداشت بودند فعالیت

  شد که خوشبختانه ایشان باالخره آزاد شدند.
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لزوم کیفی شدن تحقیقات و تولیدات علمی  
دانشگاه فردوسی  اطهريسیدحسین دکتر 
  مشهد

سی قدیمی شگاه فردو صنفی دان صنفی در مجمع  شکل  ترین ت
 سال قدمت دارد. 20کشور است که بیش از 

ـــکل که باعث می ـــود اول یک نقدي دارم از کانون، یک مش ش
ها بروند بسوي تشکیل مجامع صنفی مستقل شاید عدم دانشگاه

ــت. کاش ا ــوراي مرکزي کانون اس ز ابتدا جامعیت و فراگیري ش
شوراي مرکزي  شور وارد  سر ک سرا ستان افراد مختلفی را از  دو

شور که وجود کانون می شگاه جامع ک کردند. براي مثال چند دان
بودند هاي کوچک در شـوراي مرکزي عضـو میدارند و دانشـگاه

ـــوراي مرکزي خیلی راحــتبهتر بود. بودن این تر هــا در ش
و شــوراي مرکزي برقرار توانســت ارتباط را بین بدنه کانون می

 نماید.

شگاه ضاي هیأت علمی دان سئله دوم مربوط به اع ست که م ها ا
ـــگاه ما  ـــتند. از دانش نفر نماینده مجلس  3نماینده مجلس هس

ها از حقوق اعضــاي هیأت هســتند اما من یک بار ندیدم که این
ستمزدها، حقوق سی بودجه، د ها و علمی حمایت نمایند. در برر

ــخنی ــگاه ... هیچ س ــاي از دانش ــت. انتظار زیادي از اعض ها نیس
رود که در ها که نماینده مجلس هستند میهیأت علمی دانشگاه

آید حداقل از حقوق صنف هاي صنفی پیش میمواقعی که بحث
خودشـــان دفاع نمایند. نه اینکه مثل آقاي حاج بابایی و زاهدي 

به که علی الظاهر هیأت علمی هســتند و بیشــترین ضــربه را 
ها و ... کسی در مقابل اند راجع به حقوقاعضاي هیأت علمی زده

 گیري نداشته است.ها موضعاین

  چند تا پیشنهاد دارم:

سیار بزرگی  اوالً یک مشکلی در آموزش عالی داریم که مشکل ب
دانیم در همه امور اســت ما چون همه خودمان را متخصــص می

اجماع نظري برســیم  ایم به یکدهیم هیچگاه نتوانســتهنظر می
ـــتاي یک هدف براي اینکه بتوانیم فعالیت ها را متحد و در راس

شور  شگاهیان در ک شکالت بزرگ دان واحد قرار دهیم. یکی از م
صاحب نظر می ست که همه خود را  شنهاد عملی من ا دانند. پی

  این است:

ــرمایه .1 ــندوق س ــاتید یک ص ــط اس گذاري توس
شگاه شوددان شکیل  شور ت سر ک سرا . این هاي 

ــندوق می تواند به حمایت از تولیدات علمی ص
ه ها باساتید سراسر کشور بپردازد و تبدیل آن

کاالهاي خدماتی و دارایی براي اســاتید. البته 
دانشگاه فردوسی اینکار را شروع کرده است به 
صندوق ایجاد  شگامان. اگر این  صندوق پی نام 

ــود می ــرمایهش هاي کالن گذاريتواند براي س
 تفاده شود.اس

پیشــنهاد دوم من این اســت که این صــندوق  .2
ند در بخشمی ماتی در توا خد یدي  هاي تول

گذاري کند و از سود آن اعضاي جامعه سرمایه
مند گردند. ما نباید به حقوق هیأت علمی بهره

ـــوي یک  ـــیم باید برویم بس زیاد امیدوار باش
یه ما ـــر جانبی و از این طریق گذاريس هاي 

را افزایش دهیم و نه اینکه به درآمد خودمان 
دنبال افزایش حقوق دولتی باشیم. فقط از باب 

گویم کــه آموزش و پرورش براي تــذکر می
ید کرده اســـت در  ـــیمی تول خودش پتروش
ــیل و  ــگاهیان با تمام تفاص ــلویه. اما دانش عس

ندارند، دارایی ند چنین چیزي را  که دار هایی 
ساتید و آیا نمی صندوق ا  زمینیتوانیم با یک 

که دولت در اختیار بگذارد یک پتروشیمی یک 
ــیم. کارخانه  ــته باش ــگاه یا امثالهم داش پاالیش

 تولید خودرو و غیره ....

شور داریم که می ساتید بزرگی در ک  توانندما ا
مالی، اقتصــــادي و غیره  یت  مدیر در امور 

  مدیریت این امور را انجام دهند.

هاد دیگ .3 ـــن کارگزاري بورس پیش یک  جاد  ر ای
ــندوق ــیار کالنی ص ــت. درآمدهاي بس هاي اس

کانون می ند.  گذاري کارگزاري دار با وا ند  توا
ضمین درآمد  ساتید ت سهام این کارگزاري به ا
خیلی باالتري از حقوق را براي اساتید در سال 

 داشته باشد.

ـــتد فدا نکته دیگري که انتظار می رود کانون در مقابل آن بایس
مقابل کمیت اسـت. آنقدر تأکید بر  ها درکردن کیفیت دانشـگاه

ست  شده ا سی آنقدر تأکید بر تولید مقاالت بی ارزش  مقاله نوی
شگاه شور بجاي که کیفیت دان ست. در ک سیار پایین آمده ا ها ب

تا بتوانند مطالب جدید به  ـــاتید بروند مطالعه کنند  اینکه اس
دانشــجویان ارائه دهند فقط به فکر این هســتند که شــب و روز 

ست که مقا سند که ارتقاء و ترفیع بگیرند. من یادم ه  25له بنوی
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ساده هم می شگاه با یک جزوه  ستید سال قبل که آمدم دان توان
بنویســیم. این یک  JCRترفیع ســاالنه را بگیرید االن باید مقاله 

کار غیر عقالئی اســت در صــورتیکه تمام ادارات دارند هر ســاله 
سالیانه را  گیرند اما ما داریم خودمان میبدون هیچ کاري ترفیع 

نگ مان را ت ندگی و روزي خود مان هر روز ز ـــت خود تر با دس
ـــار می ـــگاه براي اینکه فش کنیم و با قوانین من درآوردي دانش

یدات  چه خوب بود این تول ته  یدات علمی، الب یاوریم براي تول ب
ـــد در بهبود کیفیت علمی منجر به یک تحولی در جامعه می ش

گذاشــت. کاشــکی زیســت جهان ایران ما را ر میزندگی مردم اث
ـــاتید محترمی که این مقالهتغییر می ـــتهداد. اس اند، ها را نوش

خانه به وجدان خودشــان مراجعه ها و وزارتمســئولین دانشــگاه
ما  ندگی مردم  تأثیري در ز یدات  یا این تول ند آ ند و ببین کن

ــت. بخش عمده ــته اس ارج اي از تولیدات علمی ما براي خگذاش
یدات علمی را کیفی بکنیم. هنوز در  قات و تول اســــت. تحقی

ــی مکانیک موتور پیکان را آموزش میکارگاه دهیم. هاي مهندس
ـــتیم. بجاي مقاله دنیا داره کجا می بیائیم  JCRره و ما کجا هس

  هاي خودمان را تجهیز کنیم و به روز کنیم.کارگاه

ش مدرك به صحبت دیگر فروش مدرك است. متأسفانه این فرو
هاي دولتی نیز ســرایت کرده اســت. ما دانشــجویان دانشــگاه

جذب می یت را داریم  کنیم، آبروي ایران در خارجی بی کیف
شجویان عراقی دارند می آیند در ایران که جهان خواهد رفت. دان

ــتند و ما داریم مدرك به  ــی حرف زدن بلد نیس یک کلمه فارس
 فروشیم.ها میاین

اي که با آقاي وزیر ن اســـت. در جلســـهبحث آخر بحث مســـک
ــاي هیأت علمی جوان  ــان گفتند که در مورد اعض ــتیم ایش داش

سکن آن سیاري از ها دارند فکر میبراي م ستان عزیز ب کنند. دو
هاي کشور هم فاقد مسکن هستند. فکر دار دانشگاهاساتید سابقه

ـــکن ندارند. همکاران من  ـــتند که مس نکنید فقط جوانان هس
ند. کنا رفتند در شهر مشهد در منطقه گلبهار زندگی میهخیلی

سـال سـابقه کار  25گلبهار مسـکن مهر اسـت !!! با سـی سـال 
چنین وضعی دارند. این فرد دختر دارد، عروس دارد، داماد دارد. 

ــت. براي این ــأن هیأت علمی اس ها چکار کردیم؟ من آیا این ش
پدر من بازاري یک مثالی بزنم عرضــم را تمام کنم. زمان شــاه 

شدیم. پدر من وقتی معلم  بود. ما در یک خانواده روحانی بزرگ 
ست میدید که از جلو در مغازه عبور میمی شت روي کند د گذا

ـــینه کرد. من ندیدم جلو هیچکس اش و جلو معلم تعظیم میس
ــهربانی، نه دیگر پدرم این ــی، نه جلو ش کار را بکند. نه جلو قاض

  چکس دیگري!جلو رئیس، نه جلو هی

ساتید چنین اعتباري را قائل ن ایم. آیا با ایآیا ما براي معلمان و ا
  شرایط انتظار بهبود شرایط کشور را داریم.

ـــتفاده از ظرفیت ـــرورت اس هاي کانون در ض
ست دادخواه کورش دکتر  –گذاري علمی سیا
  کردستاندانشگاه 

ستان در بهمن  شگاه کرد صنفی دان شد.  1397کانون  سیس  تأ
شرکت  60در انتخابات  شگاه  ضاي هیأت علمی دان صد از اع در

کردند. ما به شوراي مرکزي کانون اعالم کردیم که تشکیل واحد 
ایم اما بازخوردي نداشــتیم و تصــویر مجوز براي ما ارســال داده

  نشد. مشکل مجوز را مثل واحدهاي دیگر داریم.

حث حثب ـــت یکی ب ما در دو حوزه اس یک هاي  هاي محلی و 
هاي محلی شـــامل مواردي اســـت از قبیل هاي ملی. بحثبحث

معوقات حقوقی که ما در مناطق جنگی یک سري ضرایب داریم 
ضاي هیأت علمی تعلق می گیرد که با تأخیر مواجه بود که به اع

شویم و این معوقات را  شگاه وارد تعامل  سعی کردیم با دان و ما 
  وصول کنیم.

ـــتري فراهم از طریق برگزاري وبینارهایی د ر هفته آموزش، بس
هاي مختلف اظهار کردیم تا اعضاي هیأت علمی بتوانند در حوزه

ـــوع  نظر نمایند. براي مثال در بحرات کرونا وبینارهایی با موض
آسیب شناسی آموزش الکترونیک تشکیل دادیم. اعضاي هیأت 
شگاه  سطه مطالب خود را با مدیریت دان ستند بدون وا علمی توان

  . مطرح کنند

ـــندوق ـــازي ص ها و تعاونی کار دیگري که انجام دادیم فعال س
  موجود در دانشگاه بود که عمالً غیرفعال بودند.

ــري فعالیت تواند در مقیاس ملی انجام ها داریم که میما یک س
شود و ما بشکلی هماهنگ این را در سطح کشور پیگیري کنیم. 

ـــنفی نتوانیم این کار  ـــاید ما به عنوان کانون ص  بکنیم ولیش
 هايتوانیم اعضــاي هیأت علمی را تشــویق کنیم تا صــندوقمی

صنفی. سرمایه شکیالت خارج از کانون  شکیل دهند. ت گذاري ت
ها فعالیت کند. تواند در همه زمینهگذاري میشــرکت ســرمایه

ضاي  ست. عالوه بر اینکه اع سکن هم یک چالش جدي ا بحث م
سکن  شکل م ست م شد هیأت علمی قدیمی ممکن ا شته با دا

اعضــاي هیأت علمی جوان حتماً این مشــکل را دارند. اگر ما به 
شـــکل متمرکز عمل کنیم و ســـعی کنیم از طریق وزارت خانه 

تواند تســهیالت قابل توجهی را براي آنها در نظر بگیریم. این می
در مقیاس ملی تأثیر زیادي در جامعه صنفی دانشگاهیان داشته 
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نگی مرکزي است انتظار داریم که کانون باشد. اینکار الزمه هماه
ــکل فعاالنه ها تالش کند تري در ایجاد این هماهنگیمرکزي بش

شد. واحدها به و در تعیین محورهاي فعالیت شته با شرکت دا ها 
توانند کار کنند. اما تسهیالت متمرکزي که به شکل مستقل می
تر اســـت. توان دریافت کرد طبیعتاً خیلی جديشـــکل ملی می

میلیون تومانی داریم  250االن به عنوان مثال ما یک وام مسکن 
شود. که آن وام مسکن در سودهاي زیادي به اعضاء پرداخت می

با این  ما عمالً  یک منزل  250ا به درد رهن  ـــتر  میلیون بیش
  خورد تا خرید یک منزل.می

وزارت علوم در تهران بعضاً در زمینه مسکن وارد شده است و از 
ساخت و اختصاص زمین و واحد به اعضاي هیأت طریق خر ید، 

سطح  شکلی هماهنگ اینکار در  ست. اگر به  علمی اقدام کرده ا
کنم که تأثیرگذاري بیشـتري دارد یا کشـور انجام شـود فکر می

ـــیص پایه و  ـــاء و یا نحوه تخص مباحثی مثل بیمه تکمیلی اعض
ن ی و قوانیهاي داخلنامهترفیع و ارتقاء، براي مثال در بحث آیین

ـــت و تا چه حد می تواند داخلی در تناقص با قوانین عمومی اس
  درست باشد.

انتظار هماهنگی بیشــتر بین واحدهاي مختلف کانون و برگزاري 
ید در  با با این همه ظرفیت  ـــات را داریم. کانون  اینگونه جلس

ست هاي آموزش و ارتباط با جامعه نقش ها در زمینهگذاريسیا
شد ما شته با صنفی در هاي کانوننمود زیادي از فعالیت دا هاي 

شاهده نمی شور م شارکت جديک شاید م  ترکنیم. الزمه اینکار 
  همه ما باشد.

  

  
  
  
  
  

راه حل مشکالت کشور، توجه به دانش و 
آشتیانی           محسن غفوري دکتر -هاي علمیروش

  المللی زلزلهپژوهشگاه بین
  دهم.میدر پنج بند مطالب را توضیح 

تشــکیل  60اي در دههها با یک فلســفهیکی اینکه پژوهشــگاه
ـــده اند اما از زمان آقاي زاهدي به این طرف و هنوز هم ادامه ش

اند به یک مســئله دســته دوم و ها تبدیل شــدهدارد پژوهشــگاه
ـــت داده ـــتار کمک کانون براي جایگاه خود را از دس اند. خواس

ـــگاه ـــت جایگاه پژوهش ـــتیبازگش ـــطوح ها هس م. در تمام س
  ها رعایت شود. گیري در کانون جایگاه پژوهشگاهتصمیم

انش ها و علم و دمسئله دوم اینکه علت اینکه به اساتید، دانشگاه
شــود این اســت که ما در کشــور رد پاي علم را نه در توجه نمی

نه در حاکمیت میمجلس می نه در دولت و  لذا بینیم و  بینیم. 
نجام بدهد باید توجه بدهد کشــور را که بدون کاري باید کانون ا

ـــور حل توجه به علم و دانش و روش ـــائل کش هاي علمی مس
ست سیا شد. پس تا زمانی که ما رد پاي علم را در  ها و نخواهد 

حاکمیت نبینیم جایگاه دانشـــگاه و اســـتاد و علم و دانش همه 
ـــت آخر. لذا باید کانون به این امر توجه کند و می ـــوند دس ش
توانیم بفهمیم یگاه علم در کشــور را ایجاد نماید. آن موقع میجا

  دانشگاه کجاست، استاد کجاست و بقیه کجا هستند.

ادها، ها، شبه استمسئله سوم باید مبارزه کرد با این شبه دانشگاه
صص شبه متخ شجوها،  ها لذا کانون براي حفظ و ارتقاء شبه دان

سئله توجه ساتید باید به این م سفویژه جایگاه ا انه اي بکند. متأ
ها ها، شبه استادها، شبه دکترها، شبه متخصصاین شبه دانشگاه

سیار پر رنگ  شان در حاکمیت ب زبان خیلی بلندي دارند. حضور
شتر از این  ستند بی ست. اکثر دکاتیر!! که در مجلس و دولت ه ا

ستادها هستند و این شبه ا شبه دکترها و   گذارند کهها نمینوع 
واقعی جایگاه واقعی و درستشان را پیدا کنند. کانون باید  اساتید

شگاهی وجود توجه ویژه شبه زدایی که در مراتب دان اي کند در 
  دارد.

مســئله بعدي مســئله حقوق، مســکن و جایگاه اســاتید، یکی از 
سته ست که در همه کانونخوا ساتید و به آن هایی ا ها و همه ا

  .توجه ویژه شود و راه حل پیدا شود
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سمیناري که در حال  ست، همین  ضاي مجازي ا سئله پنج ف م
برگزاري است چقدر با مشکل ارتباطات و مشکالت برقرار صدا و 
ـــتیم. یک امري که در همه جاي  پهناي باند و غیره مواجه هس
ستیم. کانون باید  ضل با آن مواجه ه ست و ما با مع دنیا عادي ا

ـــور را توجه بدهد که اگر بخواهیم در این دوران کرونایی و  کش
ضاي مجازي  ضاي اینترنتی و ف شیم باید ف سا کرونایی موفق با پ
کشــور را باز کنیم و اگر نکنیم یک عقب افتادگی مضــاعف پیدا 

  کنیم.می

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 200ي بیش از ي گستردههاي شبکهپتانسیل
مرکز آموزش عالی و پژوهشگاه کانون صنفی 

رئیس کمیسیون  –نیا دکتر کارن ابري
  عضویت و ارتباطات کانون صنفی

ست ش هاي خودش را دارد. اما هایی چالشبرگزاري این چنین ن
شبختانه از  ستند نمایندگان  30خو شور توان سر ک سرا شگاه  دان

سعی کانون شرکت کنند. ما هم  ست  ش ها با موفقیت در این ن
عال طات را ف با حث ارت که انشـــاءاهللا ب تر کنیم. خواهیم کرد 

کنم بخصــوص این خبرنامه که منتشــر خواهد شــد خواهش می
شند. همین گروه واتزاپی  شته با شارکت فعال دا همه واحدها م
شاءاهللا حفظ خواهیم کرد  هم که براي این جلسه ایجاد کردیم ان
ـــد. همچنین خواهش  باش با واحدها برقرار  طات  با تا اینکه ارت

ـــونکنم دبیران جدید واحدها که انتخاب میمی د و تغییراتی ش
سانده که در واحدها بوجود می شوراي مرکزي ر آید را به اطالع 

 تري داشته باشیم. این نکته بحثشود تا بشود ارتباط مستحکم
همیشــگی هســت که کانون یعنی واحدها، شــوراي مرکزي یک 

اش را چیز جدایی نیســت و واحدها هســتند که کانون را ماهیت
ـــکل می هاي خودمان فعالیت الزم و دهند. ما باید در واحدش

کافی داشته باشیم تا این منجر شود به اینکه کانون دیده شود و 
در سطح کشور مطرح شود. بهر حال این شبکه کانون با بیش از 

مرکز آموزش عالی و پژوهشــگاه یک شــبکه ارزشــمند و با  200
پتانسیل است. و در واقع همه ما اعضاي این شبکه هستیم و اگر 

تأثیر  (Node)یک گره  ند  مل ک ـــعیف ع که ض ـــب در این ش
گذارد بر کل شبکه، بنابراین این شبکه را باید تقویت کنیم و می

ــات کمک کند به اینکه این کار  ــاءاهللا این جلس امیدوارم که انش
انجام شود و حتماً تعداد این جلسات بیشتر شود. قرار هست که 

کزي انجام یک مجمع عمومی برگزار کنیم و انتخابات شوراي مر
شکالتی که آقاي دکتر اطهري گفتند در آن مجمع  شود و آن م

 عمومی حل شود.
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ضرورت افزایش نقش کانون صنفی در تحوالت 
ها و کشور دکتر جعفر توفیقی علمی دانشگاه

نائب رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی 
  ایران

ستان کردند و گزارشبا مجموع بحث هاي واحدهاي هایی که دو
ـــحبت  هايمختلف ارائه کردند البته در این وقت تنگ قطعاً ص

بیشتري داشتند ولی به نظر من تا همین جا هم نشان داده شد 
قت  ته خوب هیچو ـــبی دارد الب کانون موفقیت نس که حرکت 

ست و می ضی نی سان را اظ کمی و خواهد که فعالیت را از لحان
کیفی توسعه بدهد و هم شوراي مرکزي و هم واحدها خودشان 
ـــیر تالش خواهند کرد. ولی واقعیتش در همین حد  در این مس

هایی که دوستان در واحدهاي خود شنیدیم از فعالیتهم که می
ـــان میانجام می دهد که اهمیت این حرکت را درك دهند، نش

شان کرده اند، اهمیت وجود واحدهاي کانون  شگاه خود را در دان
کنند، دهد که احســاس مســئولیت میاند. نشــان میدرك کرده

هم نســبت به ســرنوشــت دانشــگاه خودشــان و هم نســبت به 
ــانه ــور و این به نظر من نش ــت آموزش عالی کش ــرنوش هاي س

ــانه ــت، نش ــت. قطعاً کامل نیس ــت موفقیت اس هاي موفقیت اس
ري که بیش از این هاي موفقیت اســت و انشــاءاهللا با همفکگام

خواهیم کرد و مسائل و مواردي که پیگیري خواهیم کرد به نظر 
شتري را در  شی بی ست اثر بخ من واحدهاي کانون خواهند توان
سائل  شند. م شته با شگاه دا بهبود نظام آموزش عالی کشور و دان

ها متنوعی دوستان اشاره کردند و تقریباً بطور طبیعی از گزارش
شدمی سئله به اجماع  شود متوجه  ضاي کانون در این م که اع

د مثل انهاي صنفی پرداختهاند. دوستان بخشی به فعالیترسیده
شی از  سنامه بخ سا سکن، حق جذب که طبق ا بحث حقوق، م

باز از گزارشمأموریت نارش  ـــت در ک کانون اس یده هاي  ها د
شگاه می سائل دان صنفی واحدها به م سائل  شود که در کنار م

هاي آموزش عالی هم در هاي علمی، سیاستسیاستخودشان، 
شور پرداختند.  شان و هم در نظام آموزش عالی ک شگاه خود دان
ـــگاه و آموزش  یعنی آنچه که به بحث حکمرانی خوب در دانش

که عالی مربوط می ـــائلی  ـــود و امروز یکی از مهمترین مس ش
ـــگاه کند، بحث حکمرانی هاي خوب دنیا دارند پیگیري میدانش

. اینکه کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش، کیفیت اعضــاي اســت
ستگی شای سائل مربوط به هیأت علمی،  هاي دانش آموختگان م

کیفیت مقررات و ضوابط هم در مقیاس دانشگاه و هم در مقیاس 
شود. بنابراین خاطرم هست که آموزش عالی کشور را شامل می

صوص مأموری سئله، در خ هاي تروزهاي اول ابهام بود در این م
شان می شفاف ن ستان کامالً  دهد کانون ابهام بود، اما گزارش دو

شده که  شفاف ارائه  شده و  سئله کامالً در واقع بیان  که این م
  هاي مأموریتی باید وارد شود. کانون به چه حوزه

صحبت شمندي در  سیار ارز ستان بود که هم در نکات ب هاي دو
ـــوراي مرکزي خواهد بود و هم  ـــتور کار ش خود واحدهاي دس

اي که دوســتان اشــاره کانون حتماً به آن خواهند پرداخت. نکته
کردند من مایلم تأکید کنم کانون هیچگاه ســـاختار ســـلســـله 
مراتبی از باال به پایین ندارد و اســاســاً نهادهاي علمی در همه 
سله  سل ساً  سا سله مراتب عمودي ندارند چون ا سل جاي دنیا 

ـــی ــــاالري و یعنی دیوان مراتــب عمودي یعنی بوروکراس س
ـــی از باال به پایین آفت خالقیت و دیوان ـــاالري و بوروکراس س

نوآوري اســت. یعنی آنچه که شــوراي مرکزي کانون تأکید دارد 
ــتند و در چارچوب  ــتقل هس ــت که واحدها آزادند و مس این اس

ـــنامه می ـــاس ها را توانند با ابتکارات و خالقیت خود فعالیتاس
که در گزارش کارهایی که دوستان دادند این دنبال کنند کما این

ـــت. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که کانون  امر نمود داش
تاق فکري دارد. در واقع کانون آمده که  مأموریت ا ـــاً  ـــاس اس

ـــگاه ظرفیت مدیران دانش به  هاي فکري جدیدي خلق بکند و 
کمک کند بطوریکه وقتی مدیران دانشــگاه به یک مشــکلی بر 

ـــد چون کانون را یک ورند اولین ارجاع آنخمی ها به کانون باش
ساً تواند در کنار آندانند که میظرفیت فکري می سا شد. ا ها با

خط مشی اجرایی کانون در کنار مدیریت دانشگاه بودن است نه 
در تقابل و برخورد، از تقابل و برخورد و اختالف نظر هیچ چیزي 

کند براي اینکه کاري به نتیجه می آید، اصالً فضا را آلودهدر نمی
برسد، ممکن است کارهاي ما طول بکشد، ممکن است کارهاي 

ـــد ولی باید بدونیم از کنار هم بودن، ما نتیجه ما زمان بر باش
گیریم چه با مقامات ســـیاســـی چه با مقامات اجرایی چه با می

 وزارت علوم چه با مدیران دانشگاه، بنابراین رئیس دانشگاه، وزیر
ــاس کنند که  علوم و معاونین حتی نمایندگان مجلس باید احس

ـــوز آن ـــت و آمده که کمک فکري بکند. این کانون دلس ها اس
ستان هم رعایت کردند.  ست اجرایی را رعایت کنیم که دو سیا
اتفاقاً من خیلی خوشحال شدم که آقاي دکتر مجذوبی فرمودند 

سما فارغ از دیدگاه سی با نمایندگان ا سیا تان داریم تعامل هاي 
به نظر من این کلید موفقیت می ـــت.  کنیم این برگ برنده اس
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اســت و کانون باید نشــان دهد که زبان گفتگو دارد، زبان تعامل 
  هاي خودش را پیش ببرد. تواند حرفدارد و از این مسیر می

مسائل بسیار مهمی را دوستان گفتند که ضبط شده است و در 
خواهد شد. مثالً فعال شدن بیشتر  شوراي مرکزي کانون مطرح

واحدهاي کانون، برگزاري بیشتر این جلسات یعنی همین جلسه 
ستفاده کردم و  سیار ا ست واقعاً من ب شان داد که چقدر مؤثر ا ن

شدم که کانون شحال  سئولیت دارند چقدر خو ساس م ها با اح
ـــات با فرکانس کارها را دنبال می کنند. بنابراین حتماً این جلس

تري برگزار خواهند شـــد. نکته مهمی را آقاي دکتر عارف بیشـــ
ها تعامل بیشــتري NGOاشــاره کردند که ما بتوانیم با ســایر 
ـــیم یعنی من فکر می ـــته باش گذاري که در کنم یک گلهداش

صمیمات صحبت شی ت ستان بود این بود که اثر بخ هاي همه دو
ي، کانون در جامعه کم اســت. یعنی در نهادهاي علمی، اقتصــاد

شتر  ست این را حتماً باید بی شی پایین ا ست گذاري اثر بخ سیا
شود راجع به این صحبت کنیم چون تصمیمات خوبی گرفته می

شود این شود ولی چگونه میفکرهاي خوبی در واحدها تولید می
ها و فکرها را نفوذ داد و اثر بخشـــی را برد باال. بعضـــاً تصـــمیم

ـــده مثل همکاري ـــاره ش ـــایر  راهکارهایی اش ها، NGOبا س
NGOتوانند در پیش برد اهداف کانون نقش داشته هایی که می

باشــند یا تقویت ارتباط خود واحدهاي کانون در یک شــهر و یا 
شد خوب  شگاه با ستان چندین دان ست در یک ا ستان، ممکن ا ا

ها با هم ارتباط و تعامل است که واحدهاي کانون در این دانشگاه
صداهاي شند و  شته با شود. بنابراین کانون هر  دا علمی بلندتر 

ــتردههاي خود را یکپارچهچقدر بتواند حرف تر به گوش تر و گس
ساند اثر بخش سئولین بر شود. ارتباط با نهادهاي بیرون تر میم

براي افزایش اثر بخشـــی با خود وزیر یا معاونین او و نمایندگان 
ــته آقا ــیون که مواردي قبالً وجود داش ي دکتر مجلس با کمیس

ســلطانی گزارش دادند و نتیجه بخش هم بوده اســت. بنابراین 
نکاتی را هم دوســتان در مورد مســائل صــنفی گفتند که هم 

کنند و هم شـــوراي مرکزي پیگیر خودشـــان دارند پیگیري می
سکن که آقاي دکتر  ضریب جذب، مثل بحث م خواهد بود. مثل 

سازي دار شهر شاره کردند عارف با ارتباطی که با وزیر راه و  ند ا
سطح که می سئله را در  شند و این م شته با ساتی دا توانند جل

  ملی هم پیگیري کنند. 

ـــعه همکاري ـــتان به خوبی بحث توس هاي بین المللی که دوس
ــاره کردند تقریباً به حالت رکود البته نمی د خواهم بگویم رکواش

ـــگاهفعالیت ما دانش ـــت ا ها خیلی بیش از این باید این ها هس

ها را دامن بزنند. تبادل تجربیات پیشــنهاد بســیار خوبی الیتفع
ـــور خیلی مهم اســــت جزو  یت علمی کش فاع از حیث بود، د

سالت ست که باید ر شوراي مرکزي کانون و واحدها ه هاي ملی 
شتر به آن شد که بی ست جمعی این با شود. یک خوا ها پرداخته 

نگ ید نقش پر ر با ـــور وکانون  در  تري در تحوالت علمی کش
  تحوالت دانشگاه ایفاء کند.

هم رسالت واحدهاست و هم رسالت شوراي مرکزي و انشاءاهللا 
دهیم و بیش از پیش این مسائل را دنبال دست بدست هم می

کنیم. به نظر من خوشبختی بزرگ این است که اهمیت کانون می
درك شده است و اثر گذاري آن درك شده است و انشاءاهللا اگر 

ه تواند به یک شبکه گستردیشتري بشود کانون میهاي بحمایت
 ها واز فعالین اعضاي هیأت علمی تبدیل بشود چه در دانشگاه

چه در مراکز پژوهشی که بتواند تأثیرگذاري جدي در حکمرانی 
 خوب هم در دانشگاه و هم در نظام آموزش عالی داشته باشد.

 

 

  
  

  


