صورتجلسه یازدهمین نشست دبیران شورای رفاهی مناطق دهگانه
================================================

جلسه ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  99/44/41با حضور اعضای ذیل در مجتمع فرهنگی رفاهی گل
یاس وزارت با قرائت آیاتی از کالم اهلل مج آ آزاز گردیآ و س د دکتر ریایی با تبریا ایام اهلل دهه فجر
انقالب اسامی دستور جلسه را به شرح زیر ب ان داشت:
 -1بررسی راههای تقویت شوراهای رفاهی مناطق و دانشگاهها
 -2بررسی پیشنهادهای اصالحی شیوه نامه رفاهی
 -3بررسی نشست سراسری مشاوران رفاهی دانشگاهها
سپس آقای دکتر مختاری معاون ستاد امور رفاهی با خیر مقدم به اعضای شورا اظهار امیدواری نمود
که نتایج این نشست موجب تقویت شورای رفاهی دانشگاهها و مناطق گردیده .سپس دبیران شورای
رفاهی مناطق به شرح ذیل به بیان نظرات و راهکارهای تقویت شوراهای رفاهی پرداختند:
آقای دكتر طاهری اتاقسرا دبیر شورای رفاهی منطقه 1

جلسات شورای رفاهی منطقه  1و کمیته تخصصی مستمراً برگزار گردید و تعداد  11دانشگاه و مرکز
پژوهشی در جلسات شرکت داشته و متاسفانه برخی مشاوران دانشگاهها شرکت نمی نمایند که از شورا
درخواست دارم که راهکارهای خود را در این قبیل موارد اعالم نمایند .در اکثر موضوعات از طریق ایمیل
و تلگرام با اعضای شورای رفاهی در تماس و تبادل نظر هستیم.
مهمترین معضل همکاران دانشگاهی مسئله مسکن می باشد که پیشنهاد میگردد وزارت علوم
کنسرسیومی برای تجمیع سرمایه های اعضای هیأت علمی تشکیل دهد و از طریق آن زمین خریداری و
ساخته شود .تقویت شوراها بستگی تام به تقویت دبیر شورا دارد و لذا باید برای دبیران شورا یک دفتر و
خط ارتباطی و امکان مکاتبه در سامانه فراهم گردد (بی مایه فتیر است) و دبیر شورا مدیر امور اداری اگر
باشد بدلیل گرفتاری های زیاد اداری به امور رفاهی نمی تواند رسیدگی کند.
شورای رفاهی خیلی عریض و طویل است و تقریباً مثل شورای دانشگاه است و تشکیل آن سخت
می باشد.
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آقای دكتر سنگتراش دبیر ستاد امور رفاهی

چون با تأخیر به جلسه رسیدند ضمن خیرمقدم و تبریک ایام دهه فجر به اعضای شورا درخصوص
تبیین جایگاه قانونی ستاد امور رفاهی و تشکیل کمیته ای در این خصوص توضیحاتی ارائه نمودند و از
اعضای شورا خواستند که نظرات و پیشنهادهای خود را بصورت مستقیم به ایشان اعالم نمایند.
آقای دكتر كمالجو دبیر شورای رفاهی منطقه 2

جلسه شورای منطقه را در مهرماه تشکیل داده ایم و اعضای شورا از به نتیجه نرسیدن و عدم
پیشرفت امور دلسرد هستند .هیأت امناء با تصویب موارد رفاهی در بودجه دانشگاه معموالً مخالفت
میکند .پیشنهاد می شود بیمه ها تجمیع شود و گردشگری خارجی را جدی بگیرید و روی تأمین
مسکن تکیه شود.
آقای دكتر مرادزادگان دبیر شورای رفاهی منطقه 11

پیشنهاد می شود شوراهای رفاهی دانشگاهها هر دوماه یک بار تشکیل شود و شورای رفاهی مناطق
در هر فصل یک بار (هر  3ماه یکبار) و کمیته های تخصصی شوراها به تناوب هر  11روز یکبار و شورای
دبیران مناطق هرماه یک جلسه داشته باشند( .قابل ذکر است این پیشنهاد در جلسه به رأی گذاشته شد
و به تصویب رسید و قرار شد به عنوان مصوبه جلسه به دانشگاهها اعالم گردد).
پیشنهاد دیگر اینکه رسیدگی به امور رفاهی در رنکینگ و امتیازات دانشگاهها منظور گردد و در
ادارات رفاه یک نیرو برای پیگیری امور شورای رفاهی اضافه شود و امور اجرایی از طریق اداره رفاه دنبال
شود و دبیر شورای رفاهی پیگیر اجرای مفاد صورتجلسات شورا باشد .درخصوص مسکن در منطقه
مشکلی نداریم و دوستان عالقمند در تهران و شمال سرمایه گذاری کنند و لذا سقف وام را افزایش
دهید .صندوق بیمه وزارتی تشکیل گردد و بیمه ها بصورت متمرکز جمیع گردد.
ما زمینی در شمال داریم که وزارتخانه دنبال نماید و با راهکارهای موثر ساخته و مورد استفاده قرار
گیرد( .جلسه خاص تشکیل گردد).
آقای دكتر فالح دبیر شورای رفاهی منطقه 4

با نگاهی به گذشته باید به جایگاهی که االن در آن هستیم به دوستان ستاد تبریک بگوییم و امیدوار
باشیم که قدم های بیشتری برداشته شود.
تجمیع بیمه ها مناسب نیست و مشکالتی را به دنبال دارد و موجب هم افزایی نمی شود.
با بانک ملی قم هماهنگی کرده ایم در ظرف یک روز وام  1میلیونی بدون ضامن می دهد.
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برای خودرو هماهنگی کردیم و با اینکه  15میلیون وام داشت کسی استقبال نکرد همچنین برای سیم
کارت اعتباری استقبالی نشد .الزم است در سامانه اداری  erpیک عنوان مستقل برای مکاتبه دبیران
شورای رفاهی پیش بینی شود تا بتوانند مستقل با ستاد رفاهی مکاتبه نمایند.
دكتر محدثی دبیر شورای رفاهی منطقه 5

پیرو مکاتبه انجام شده و شماره حساب اعالم شده برای کمک به زلزله زدگان قریب  33میلیون ریال
به حساب واریز شده و از آن محل  2کانکس و  15دستگاه بخاری فن دار خریداری و به زلزلهزدگان سر
پل ذهاب اهداء گردید و در شب یلدا نیز آجیل و هدایایی تهیه و توزیع گردید( .این اقدام و تالش ها از
سوی اعضای شورا مورد تقدیر قرار گرفت)
پیشنهاد می گردد دبیران کارگروه های تخصصی چهارگانه مناطق نیز با یکدیگر جلسات مشترک
داشته باشد (مقرر گردید این پیشنهاد در سمینار سراسری مشاوران رفاهی مورد بررسی و تصمیم گیری
قرار گیرد)
شعب بانک ملی شهرستان ها جوابگوی وام های  %4و  %12و افتتاح حساب پشتیبان با سود
روزشمار و مفاد دیگر تفاهم نامه نیستند و الزم است این مسئله پیگیری شود .از هیأت امناء مرکزی
مجوز پرداخت وام  1برابر حقوق برای گردشگری و مجوز ساخت و واگذاری بخشی از زمین های
دانشگاهها برای ساخت مسکن هیأت علمی درخواست شود .معضل ضعف شوراهای رفاهی آن است که
اکثر دبیران شورا مسئولیت های دیگری دارند و برای امور رفاهی وقت نمی گذارند و اصوالً برخی حتی
جواب تلفن و نامه دبیران مناطق را هم نمی دهند.
 دانشگاه رازی هنوز مشاور تعیین نکرده و شورا تشکیل نداده است. صورتجلسه شورای تبریز به دانشگاهها ارسال گردد.خانم لیاقت نماینده دكتر مینایی دبیر منطقه 7

شورای رفاهی دانشگاه  3ماه یکبار و جلسات کارگروهها بطور منظم تشکیل می شود ولی متاسفانه
برای شورای منطقه جلسه ای تشکیل نشده است .کمک هزینه سفر در دانشگاهها احیاء گردد و انتظار
داریم مشکالت عدم افزایش حقوق در بودجه  ، 39مالیات  %14از حقوق ،هماهنگی حقوق بازنشستگان و
شاغالن و تناسب با حقوق علوم پزشکی توسط وزارت پیگیری شود .کارت های ارزی که متوقف گردیده
مجدداً فعال شود.
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آقای دكتر فیروزی دبیر شورای رفاهی منطقه 8

اعضای شورای منطقه  8با توجه به فاصله  115کیلومتری از یکدیگر از طریق گروه تلگرامی در
ارتباط بوده و از مناطق پرکار و فعال است و پیشنهاد داریم از سیستم وبینار برای تشکیل جلسات
مجازی مناطق استفاده شود .مشکل مسکن در منطقه نداریم و تعاونی های مسکن حتی در شهرهای
دیگر فعال هستند .معموالً دانشگاهها مشکل بودجه دارند و لذا مسائل رفاهی نیز تحت تأثیر آن می
باشد .تجمیع قرارداد بیمه بطور سراسری مناسب نیست و باید بصورت استانی و یا منطقه ای تجمیع
شود.
آقای مهندس صمدزاده دبیر شورای رفاهی منطقه 9

هر  3ماه یکبار در منطقه جلسه گذاشته شده و در اردیبهشت ماه تاریخ و میزبان جلسات تا پایان هر
سال معین می گردد 23 .دانشگاه و مرکز آموزش عالی منطقه غیر از دانشگاه فردوسی مشهد همکاری
خوبی دارند .بیمه باید بصورت استانی و منطقه ای انجام شود و کشوری با مشکل روبرو می باشد و باید
همه بیمه های آتش سوزی ،ساختمان ،تجهیزات و خودرو را با بیمه تکمیلی درمان یک جا نزد یک بیمه
گذار تجمیع کرد تا خدمات بیشتری بتوان دریافت نمود .در جلسه شورای منطقه مسئوالن صندوق های
رفاه دانشگاهها را دعوت کردیم تا کنار هم قرار گیرند و با همدیگر یک کار مشترک برای دانشگاهها
انجام دهند که مناسب است سایر مناطق به این کار مبادرت کند.
ضروری است توسط هیأت امناء مرکزی تصویب شود که حق مسکن و ایاب و ذهاب و غذا به اعضای
هیات علمی داده شود .این ارقام قریب  155هزار تومان ( )%15به حقوق اعضای هیأت علمی اضافه می
نماید و از دانشگاهها خواسته شود که به دستورالعمل رفاهی عمل نمایند .هیأت امناء برای پرداخت وام
از بودجه دانشگاهها مجوز دهد .در هیأت امناء دانشگاهها تصویب شده  15هکتار زمین های دانشگاه
برای مسکن اساتید واگذار شود .درخواست افزایش حقوق و  ....باید مقتدرانه باشد نه ملتمسانه و لذا با
توجه به اینکه موضوع صنفی است نامه ای در همین جمع دبیران شورای رفاهی مناطق تنظیم و ارسال
گردد( .مقرر شد آقایان دکتر فیروزی – دکتر طاهری و دکتر فالح نسبت به تهیه متن و امضا و ارسال
آن اقدام کنند ).درخصوص زمین چابکسر زمین بصورت سهام مالکیتی به اعضای هیأت علمی واگذار
شود و از محل این سرمایه طرح ساخته و بهره برداری شود .دبیران مناطق برای ایجاد یک تشکیالت
سرمایه گذاری برای کارکنان و اساتید اقدام و هلدینگی در منطقه تشکیل دهند.
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آقای دكتر سنگتراش دبیر ستاد امور رفاهی وزارت عتف

در سازمان مرکزی ،امور بیمه از مسئولیت ستاد امور رفاهی خارج و به امور اداری محول گردیده ولی
تجمیع آن بصورت استانی و منطقه ای مناسب است .درخصوص واگذاری زمین از دانشگاههایی که زمین
مناسب دارند با هیات امنامذاکره شدهو مقرر گردیدپیشنهاد استفاده از زمین های مازاد بصورت مکتوب
به هیات امنا پیشنهاد گردد.
لطفا اولین بند دستور جلسه را مهم بشمارید .از امکانات و توانمندی اساتید و ارتباطات آنها استفاده
کنید و از ارتباطات بالقوه اعضای هیأت علمی و امکانات منطقه و استانها بهره گیرید.
ما در آستانه تصمیم گیری مهمی برای جایگاه قانونی ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی وزارت هستیم
هر یک نظرات و پیشنهادات و اطالعات خود را برای ارتقاء جایگاه قانونی ستاد رفاهی وزارت مستقیم به
خود من ارسال نمایید تا در جلسه مربوطه پیگیری نماییم.

موضوع دوم دستور جلسه:

اصالح و تکمیل مفاد شیوه نامه شورای رفاهی اعضای هیأت علمی است .پیشنهاد می شود شیوه نامه
رفاهی کارکنان و اعضای هیأت علمی و یا بصورت کلی شیوه نامه شورای رفاهی دانشگاه تبدیل شود .به
اعضای شورا معاون دانشجویی نیز اضافه شود و یا برخی معاونین و مدیران جرح و تعدیل شوند و
دبیرخانه مناطق و دانشگاهها تقویت شود و ادارات رفاه دانشگاه ها مجری مصوبات شورای رفاهی باشند و
مشاوران رفاهی از پرداختن به امور اجرایی پرهیز نمایند و تقش دبیری شورا و پیگیری اجرای مصوبات
شورا را داشته باشند (مقرر گردید همه اعضاء نظرات خود را برای اصالح شیوه نامه حداکثر تا 15روز
آینده به ستاد اعالم نمایند و شیوه نامه پیشنهادی در جلسه اسفندماه ارائه شود).
موضوع سوم دستور جلسه:

درخصوص همایش سراسری مشاوران رفاهی دانشگاهها و ادارات رفاه و سایر دست اندرکاران رفاهی
دانشگاهها بود که پس از طرح نظرات مقرر شد همه اعضاء درخصوص زمان ،مکان و اعضای شرکت
کننده و کیفیت برگزاری جلسات و کارگروهها حداکثر تا  15روز آینده پیشنهادهای خود را به ستاد
منعکس نمایند.
مصوبات جلسه:
 -1زمان بندی تشکیل جلسات شوراهای دانشگاهها و مناطق به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 -1-1تشکیل شورای رفاهی دانشگاه هر دوماه یکبار در ادامه یکی از جلسات هیات رییسه با اضافه شدن
اعضای شورای رفاهی.
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 -2-1برگزاری کارگروههای دانشگاهها با عضویت نهادهای رفاهی و اعضای هیأت علمی عالقمند و با
انگیزه ،به تناوب و حداقل هر دوماه یکبار قبل از تشکیل جلسات شورا.
 -3-1تشکیل جلسات شورای منطقه و کارگروههای تخصصی آن هر سه ماه یکبار در یکی از
دانشگاههای منطقه بصورت چرخشی.
 -4-1جلسات شورای دبیران مناطق  15گانه هرماه یکبار بصورت چرخشی در یکی از مناطق تشکیل
شود.
 -1-1ارسال مستمر صورتجلسات شورای رفاهی دانشگاه برای دبیر شورای منطقه و ارسال صورتجلسات
شورای مناطق برای ستاد امور رفاهی وزارت
 -2پیگیری مشاوران رفاهی و ستاد رفاهی وزارت برای تأمین دفتر و خط ارتباطی و کد اتوماسیون و
کارشناس برای مشاوران رفاهی دانشگاهها و دبیرخانه شورا.
 -3پیگیری و مکاتبه با هیأت امنای مرکزی برای ارائه مجوز هیأت امناء مرکزی جهت واگذاری زمین
های متناسب دانشگاهها برای تأمین مسکن اعضاء هیات علمی و کارکنان و پرداخت وام از بودجه
دانشگاهها برای امور گردشگری و تأمین نیازهای اولیه همکاران و اجرای مصوبات پیوست رفاهی جهت
اعضای هیأت علمی توسط دانشگاهها.
 -4پیگیری الزم برای افزایش سقف وام مسکن و کاهش سود آن.
 -1تجمیع همه انواع بیمه (خودرو -آتش سوزی – تجهیزات -ساختمان و  )...توسط دانشگاهها در یک
سازمان بیمه گر و تجمیع بیمه های تکمیلی درمانی بصورت استانی و منطقه ای.
 -6تهیه متن نامه ای در خصوص مشکالت حقوق و مالیات و حق بیمه توسط آقایان دکتر فیروزی ،دکتر
طاهری و دکتر فالح
 -9تالش برای تشکیل یک ساختار مالی مشترک ( کنسرسیوم یا هلدینگ) جهت اعضای هیأت علمی
هر منطقه.
 -8ارائه نظرات اعضای شورا حداکثر تا  24بهمن در موارد زیر برای ستاد امور رفاهی
 -1-8ارائه پیشنهادها و نظرات درخصوص جایگاه قانونی ستاد امور رفاهی و ساختار اداری آن در
وزارتخانه
 -2-8ارائه پیشنهادها و نظرات درخصوص اصالحات و تغییرات الزم در شیوه نامه شوراهای رفاهی
 -3-8ارائه پیشنهادها و نظرات درخصوص کمیت ،کیفیت ،زمان ،مکان و شرکت کنندگان همایش
سراسری مشاوران رفاهی دانشگاههای کشور
 -3جلسه آینده در  14اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.
 -15گروه تلگرامی برای اعضاء شورای دبیران تشکیل گردد.
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حاضرین در جلسه:
آقای دکتر سنگتراش دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیأت علمی
آقای دکتر مختاری معاون ستاد امور رفاهی اعضای هیأت علمی
آقای دکتر رضایی مشاور دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیأت علمی
آقای دکتر طاهری اطاقسرا دبیر شورای رفاهی منطقه 1
آقای دکتر مصطفی کمالجو دبیر شورای رفاهی منطقه 2
آقای دکتر آسوده خیال نماینده دبیر منطقه 3
آقای دکتر فالح دبیر شورای رفاهی منطقه 4
آقای دکتر مجید محدثی دبیر شورای رفاهی منطقه 1
آقای دکتر علیرضا صمدزاده دبیر منطقه 3
آقای دکتر فرزاد فیروزی دبیر منطقه 8
آقای دکتر آرش مرادزادگان دبیر شورای رفاهی منطقه 15
آقای دکتر محمدرضا فالح دبیر شورای رفاهی منطقه 4
خانم دکتر ویدا لیاقت (نماینده دکتر کامبیر مینایی دبیر شورای رفاهی منطقه )9
غائبین:
آقای دکتر شمس دبیر شورای رفاهی منطقه 6
آقای دکتر اسدپور بدلیل بیماری نماینده اعزام نموده بودند.
آقای دکتر مینائی بدلیل داشتن کالس نماینده اعزام کرده بودند.
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