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 کمیسیوننامه اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان به رئیس محترم مجلس شورای اسالمی در خصوص مصوبه اخیر 

درصد و تعیین  53تلفیق مجلس شورای اسالمی مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی، افزایش مالیات تا 

 .سقف پاداش بازنشستگان هیات علمی دانشگاه ها

 جناب آقای دکتر علی الریجانی

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

 م؛با سالم و احترا

 و کرامت حفظ و اجتماعی و فرهنگی علمی، اهداف تحقق و ارتقاء در راستایاعضای هیات علمی دانشگاه زنجان 

تلفیق مجلس شورای اسالمی  کمیسیونمصوبه اخیر  خصوص در دندان می الزم برخود علمی هیأت اعضای حقوق

درصد و تعیین سقف پاداش بازنشستگان  53مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی ، افزایش مالیات تا 

سیون تلفیق ناظر بر عدم افزایش حقوق اعضای ی. مصوبه کمدنرسانبمواردی را به استحضار  دانشگاه هاهیات علمی 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  82تعارض صریح با بند پ ماده بدلیل  ،هیات علمی دانشگاهها

دولت موظف  ،بنداین بر اساس  زیرا. اساسا وجاهت قانونی ندارد (6011-6531فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از  ،ای ساالنه و متناسب با نرخ تورماست در حدود اعتبارات هزینه

 . مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند

محترم هیات علمی دانشگاهها به طور شبانه روزی مشغول همانگونه که مستحضرید قریب به اتفاق اعضای  -6

در راستای نیل به اهداف نقشه جامع و  می باشندعهد آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص و مت

–علمی کشور و همچنین بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسالمی در زمینه فعالیت های علمی 

. منویات مقام معظم رهبری در نمایندمی فعالیت کشور ساله بیست انداز چشم سند در مندرج پژوهشیِ

که دانشگاه ها در رسیدن به اهداف سند بیست کند می  تصدیقسخنرانی های متعدد ایشان این نکته را 

برای کشور عزیزمان  فناوریهای مختلف علمی و ساله کشور پیش قدم بوده و افتخارات بسیاری را در زمینه

نام  اًاند و صرفدانشگاه را سکوی پرش قرار داده کهنیز هستند  رناد گرچه افرادی رده است.به ارمغان آو

می کنند! بی گمان ازای خواب در دانشگاه حقوق دریافت  دانشگاه را یدک می کشند و به قول خودشان در

 یری قرار داد.گاین قبیل افراد را نباید در زمره دانشگاهیان به حساب آورد و آنان را مبنای تصمیم
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بر رسیدگی به وضعیت معیشتی  ،که مقام معظم رهبری به حق زمانیجای بسیار تعجب و حیرت است  -8

د و تنها راه کنندارند و علم محوری را گفتمان مسلط جامعه قلمداد می تاکید نخبگان علمی و دانشگاهی 

بنیان که مبنای اقتصاد مقاومتی و متکی به پیشرفت های علمی پیشرفت اقتصادی کشور را اقتصاد دانش

 می تواند پیشرفت هایی که؛ تصمیمگرفته می شودکمیسیون تلفیق  ی درهایتصمیمچنین   ،می داننداست، 

سازد. بیم آن می رود چنین تصمیم هایی آغاز پروژه تضعیف  بروعلمی کشور را با چالش های جدی رو های

اشد؛ کاری که از عوامل اصلی انحطاط جامعه است. این در حالی است که برای دانشگاه ها علم و دانشگاه ب

  نقش کلیدی در اسناد باالدستی کشور در نظر گرفته شده است.

به دریافت حقوق و  در سی وچند سالگی شروعحالت  تریندر خوشبینانهاکثر اعضای محترم هیات علمی  -5

ی قرار دارند و در عین حال معیشتدستمزد می کنند و مانند سایر اقشار جامعه زیر فشارهای سنگین 

این در حالی مسئولیت  سنگین پیش برد علمی، فرهنگی، تربیتی و فناوری کشور را نیز به دوش می کشند. 

-عتف دیده نمیوزارت  اعتباراتلمی در است که کوچکترین روزنه امید هم در تامین رفاه اعضای هیات ع

کمال بی شود و  نسبت داده نایه دانشگاه و دانشگاهب مشکالت معیشتی جامعه اگرظلم مضاعف است  شود. 

اعضای هیات علمی  ،برخی از مدیران های نجومیِموضوع حقوق سرپوش گذاشتن برکه برای انصافی است 

و دادن به وضوح قیاس مع الفارق یرند. این کار قرار گ مدیران ارشددانشگاه ها نیز در رده مقامات و محترم 

باعث  ،در تخصیص بودجه تصمیم هاییچنین است و  نشانی اشتباه به مطالبات معیشتی مردم و راه حل آن

با جامعه خواهد شد و  اذهان عمومی منحرف کردن در معقولنااستفاده از روشهای پررنگ شدن شائبه 

که حتی یک نفر از اعضای هیات علمی  یادآور می شود .منافات داردجمهوری اسالمی نظام های سیاست

 . دانشگاه ها در زمره حقوق بگیران نجومی نبوده است

مطابق با تورم ، عدد قابل توجه و معنی داری در حقوق اعضای هیات علمی از طرفی افزایش سنواتی  -0

ایجاد نارضایتی و رنجیدگی خاطر و طبیعتاً تأثیر سوء جز اجرای این مصوبه و  نیستمجموعه بودجه کشور 

 و تقلیل جایگاه و منزلت نهاد دانشگاه ثمری نخواهد داشت و ضربه کشورآموزش و پژوهش  کیفت بر

و کمترین نتیجه آن ایجاد یاس و سرخوردگی و بی تفاوتی  بر روح خردورزی در جامعه خواهد زدسنگینی 

 مات جبران ناپذیری را به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می کند.در این قشر فرهیخته است که لط

و آموزش  دو  وزارتخانه عتف و وزارت بهداشت و درمان تفکیک وزارت علوم به سخن آخر این که با توجه به  -3

 اختالفی در حدود، با کمال تعجب میزان حقوق و مزایای اعضای هیات علمی در این دو وزارتخانه پزشکی
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همکاران در وزارت بهداشت، این تفاوت نگاه از سوی  ادای احترام به زحمات درصد دارد. لذا ضمن 83 

ولی عدالت محور ؤبنابراین از جناب عالی به عنوان مس. می نمایدگذار غیرقابل دفاع و دور از عدالت قانون

 ،این دو وزارت اعضای هیات علمی سازی حقوق و مزایایموضوع یکسانو تصویب انتظار می رود با طرح 

 مضاعف مساعدت بذلوزارت عتف در نسبت به احقاق این بخش از حقوق مغفول اعضای هیات علمی 

 فرمایید.

 

به ویژه در بخش مربوط به  ،کنونی شکل به 39تخصیص بودجه سال  اشکاالت ما امضا کنندگان معتقدیم که

وارد سازد؛ به همین دلیل، مصرانه خواستار توجه ملی  یکپارچگی و وحدتمات زیادی را به می تواند صددانشگاهها، 

عالی درخواست می شود این آسیب را لذا از حضرتبه این اشکاالت و رفع آنها پیش از تصویب نهایی هستیم. 

سازمان بر نهادها و  آن مجلس محترمبا افزایش قدرت نظارتی  فرمایید وپیشاپیش دریافته و از وقوع آن جلوگیری 

از بیت المال را گرفته و از   احتمالی های مختلف، جلوی حقوق های نجومی، اختالس و سوء استفاده های  کالن

 .بودجه نباشیمتنظیم نادرست در امر  هایتصمیمشاهد چنین  در آینده تا دیحقوق ملت ایران صیانت نمای

 بهروز دکتر -3فراهانی حسین دکتر -0الهی آیت مجتبی دکتر -5-یعقوبی  جعفر دکتر -8 -ژاله بهروز دکتر-6

 -61محمودی محمد دکتر -3قائمی محمدرضا دکتر-2گنجلو علی دکتر -9فوالدوند ابراهیم محمد دکتر -1یگانه 

 دکتر-60رسولی عباس دکتر -65کیامهر رامین دکتر -68 زنگنه پری عبدالحسین دکتر -66ادیب مجید دکتر

 محسن دکتر-62مقدادی مجید دکتر-69پیری عیسی دکتر-61زمانی عباسعلی دکتر-63نوروزی حمیدرضا

 محمدرضا دکتر-88میرزاپور اله فرض دکتر-86فرد شایسته علیرضا دکتر-81مومنی امیر دکتر-63دربانی

-89افشارچی محسن دکتر-81فتحی یوسف دکتر-83خلیفه خسرو دکتر-80خسروی یونس دکتر-85یافتیان

 دکتر-56رحیمی مسعود امیر دکتر-51احدنژاد محسن دکتر-83پیرایش رضا دکتر-82غصنفریان جعفر دکتر

 دکتر-53سپهری رحیمه دکتر-50شعبانی پناهی سیف جبار دکتر -55رضایی داود دکتر-58اصل کریمی اکرم

 دکتر-01دالور امیر دکتر-53همتی رقیه دکتر-52علمداری پریسا دکتر-59کمالی خسرو دکتر-51مرادخانی داود

 صادق محمد دکتر-00باقری محمد دکتر-05کالمی مریم دکتر-08بابااکبری محمد دکتر-06قاسمیان فروزان

 حاج علی دکتر-02عابدینی یوسفعلی دکتر-09رشتچی وحید دکتر-01عطاآبادی میرزایی مجید دکتر-03فالحت

-35صفری لیال دکتر-38پور اله فیض مهدی دکتر -36عساکره حسین دکتر -31آذرپیوند علی دکتر-03ابوالفتح

 داود دکتر-39شفقتیان ناصر دکتر-31تقیلو محمد دکتر-33مرصعی علی دکتر-30یاوری محسن دکتر

 مصمم محمدیان علی  دکتر-16فعال تیموری رضا دکتر-11توکلی آزاده دکتر-33زهدی افشین دکتر-32افشاری
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 دکتر-11نجاری حمید دکتر-13یارقلی مصطفی دکتر-10قنبری سعید دکتر-15خوشرفتار رضا دکتر-18 

 نرگس دکتر-91مروج کامران دکتر-13موسوی سادات فاطمه دکتر-12مبیّن صالح دکتر-19پورسعید اسماعیل

 رباب دکتر-90کرباسی مسعود دکتر-95محرمی رسول دکتر-98دهکردی کرمی اسماعیل دکتر-96مرادخانی

 دکتر-93نیکبخت جعفر دکتر-92گرزی علی دکتر-99اعظمی جابر دکتر-91شکاری  فرید دکتر-93خسروی

 دوست رامین دکتر-25شاهمرادی مجید دکتر-28درودی احمد دکتر-26صبا جالل دکتر-21عینی امید

 حمیدرضا دکتر -29جلیلوند ابوالفضل دکتر - 21رستمی بهنام دکتر -23.بیات حسین دکتر -20محمدی

 آرین مسعود دکتر-36منفرد حسینی حسن دکتر -31صفری حسین دکتر -23بیات مسعود دکتر -22طاهری

-31مهتابی قربان دکتر-33زاده جلیل سعید دکتر-30اوجاقلو حسن دکتر-35وند شهروس هاشم دکتر-38نژاد

 امیرجواد دکتر-611کولیوند داود دکتر-33پیری فریده دکتر-32شرف رهام دکتر-39نجفی داریوش دکتر

 نخستین پروانه دکتر-610نعیمی امیر دکتر-615کاوسی اورنگ دکتر-618بهروزی محبوبه دکتر-616مرادلو

 غیور غالمرضا دکتر612رمضانی علی دکتر-619محمدی الهام دکتر-611شمس علی دکتر-613پناهی

 محسن دکتر-668حسنیها حسینعلی دکتر-666حسنی مهدی دکتر-661کاظمی محمدباقر دکتر-613صدیق

 حبیب دکتر-661حیدرپور مجید دکتر-663مجردی غالمرضا دکتر-660امامی هادی دکتر-665کالنتری 

 حامد دکتر-681قلمی زرین سهیال دکتر-663محبتی مهدی دکتر-662پور رئیس کوهزاد دکتر-669امیری

 قربان دکتر-680پولی کریم صادق دکتر -685گلچین احمد دکتر-688الهی  طاهره دکتر-686بهرامی

 داود دکتر-682برگزین حسن دکتر-689استکی مهناز دکتر-681حسینی عباس دکتر-683ولیئی

 دکتر-658سرامی عبدالحسین دکتر-656شهیر محمدحسین دکتر-651رضوی فرهنگ دکتر-683زحمتکش

 علی دکتر-651جباری امیر دکتر-653احمدی  جمال دکتر-650الجوردی احمد سید دکتر-655حشمتی عمران

 حسن دکتر-601رحمانی امید دکتر-653زاده قلی حیدر دکتر -652پناهی مهدی دکتر-659امیری

 دکتر-600عباسی سعید دکتر-605امیری یوسفی طاهر دکتر-608کاکلر ملکی مهدی دکتر-606طاهرخانی

-602ابراهیمی محدثه دکتر-609جم شایانی حسن دکتر-601افراشته یوسفی مجید دکتر-603قاسمی جالل

 دکتر - 638دراجی سعید دکتر-636خیری عزیزاهلل دکتر-631یوزباشی لیال دکتر-603محمدی امیررضا دکتر

 دکتر-631نوروزی سیاوش دکتر-633یوسفی محمدرضا دکتر-630مروتی ذکراله دکتر-635طوفان سیروس

-611یاسین آل الدین حسام سید دکتر-633قهرمانی زهرا دکتر-632محجوبی احسان دکتر-639ربیعی عباس

 مجید دکتر-610نطری حق دکتر-615بیات فرهاد دکتر-618زندی محمدباقر دکتر-616عمارلو  علی دکتر

 حمیدرضا دکتر-612امیری محسن دکتر-619اشکواری محمدجعفر دکتر-611اسالمی داود دکتر-613پوریوسف
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 فاطمه دکتر-696یوسفی علیرضا دکتر-691نژاد هرکی محمدطاهر دکتر-613معیری صراف 

 مژگان دکتر-693افصحی کامران دکتر-690مظلومی کاظم دکتر-695داودی جمال دکتر-698شهریاری

-621سلیمانی علی دکتر-693یعقوبی ملیحه دکتر-692وفادار مهناز دکتر-699رحمانی حمید دکتر-691امامی

دکتر  -620دکتر احمد قیدی  -625دکتر خدیجه باقری  -628فرجمند بهمن دکتر-626قدوسی حسام دکتر

دکتر  -622دکتر علی بیات  -629دکتر محمد بادسار  -621دکتر سعید مقصودی  -623حبیب اله زلفخانی 

دکتر سید مرتضی حسینی  -636دکتر محمد رضا توحیدی فر -631دکتر علی شکری  -623موالداد نیکبخت 

  -631دکتر حسن فتح زاده  -633دکتر امید مهدیه  -630دکتر امیر رضایی  -635دکتر علی رحمان پور  -638

دکتر محمد تقی دستجردی  -633دکتر حسین اترک  -632دکتر حسن رحمانی  -639دکتر مجتبی نصیری 

دکتر محمد  -815دکتر شهرام محمدی   -818 دکتر رامین محمدخانی -816دکتر پرویز احمدی   -811

دکتر سید اصغر  -819دکتر خلیل جمشیدی  -811دکتر رامین خامدی  -813سحر کاوند  دکتر -810شادمان 

دکتر  -866دکتر الهه وطن خواه  -861دکتر مجید جعفریان امیری  -813دکتر زهره طغرانگار  -812ارجمندی 

 دکتر جمشید عینالی -865 دکتر علی باباخانی  -868کیارش ناصراسدی 


