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  جناب آقاي دکتر فرهادي

  وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوري
  

ها و موسسات همانگونه که استحضار دارند حقوق و مزایاي اعضاء هیئت علمی دانشگاه ،با سالم     
کشورها حتی کشورهاي منطقه از وضع اسفباري برخوردار است و پژوهشی کشور در مقام مقایسه با سایر 

  این امر مایه ناخشنودي این قشر فرهیخته و برجسته کشور شده است.
و  هاي اجرایی و سازمان مدیریتبر این اساس، با توجه به نزدیکی فصل تنظیم بودجه در دستگاه     

  :دستور فرمایید شودریزي کشور پیشنهاد میبرنامه
ها و موسسات افزایش دریافتی اعضاء هیئت علمی دانشگاهشود که  تنظیم بودجه انجاماي گونه به -1

 را پوشش دهد. 93تا  86هاي پژوهشی (حداقل) عدم افزایش متناظر با تورم فزاینده سال

هاي مشابه از سوي  شایان توجه است که اگر چه این امر معموالً در هیئت محترم دولت با درخواست
یابد، لیکن تحقق این شود و بار مالی دولت افزایش بیشتري میهاي دیگر مواجه میی وزارتخانهبرخ

 ان با دولت محترم تدبیر ونکشور و همزبانی بیشتر آتواند در دلگرمی نخبگان و دانشمندان امر می
 امید موثر افتد.

التدریس که اینک بر مبناي حقعالوه بر این، به منظور افزایش دریافتی اعضاء هیئت علمی، محاسبه  -2
ଵ
ହ

گیرد به العاده جذب) صورت میالعاده مخصوص + فوقاز مجموع (حقوق مرتبه و پایه + فوق 
ଵمحاسبه آن به صورت 

ହ
 + العاده جذبالعاده مخصوص + فوقاز مجموع (حقوق مرتبه و پایه + فوق 

  العاده ویژه) تصحیح شود.فوق
وهشی در تنظیم بودجه ژها و موسسات پپیشنهاد مستلزم افزایش اعتبارات دانشگاهالبته هر دوي این      

  و پیگیري مجدانه تصویب این اعتبارات در مجلس شوراي اسالمی است.
ها و موسسات پژوهشی براي کمک و همیاري با وزارت متبوع در بدیهی است روساي محترم دانشگاه     

بر حضور فعال در مراحل تنظیم و هماهنگی الیحه بودجه در  خصوص تحقق افزایش اعتبارات، عالوه
هاي افزایش درآمدهاي راه حل ،ها و صحن علنی مجلس شوراي اسالمیدولت و تصویب آن درکمیسیون

آموزشی، پژوهشی و تولید و واگذاري فناوري را دنبال خواهند نمود و در این راه موافقت وزارت متبوع با 
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تواند کمک موثري ها میهاي خودگردان دانشگاهدانشجوي کارشناسی در پردیساعالم ظرفیت و پذیرش 
ها ها براي پیشنهادهاي افزایش دریافتی اعضاء هیئت علمی دانشگاهنان در تامین منابع مالی دانشگاهبه آ

  باشد.
، هاي فوقزمینههمراه با اعالم آمادگی کامل این کانون صنفی براي همکاري با ستاد وزارت متبوع در      

توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به ملت مسلمان ایران و جامعه دانشگاهی از خداوند منان خواستار 
  است.

  
  
  با احترام  

  
 سید جواد امامی

  رئیس هیئت مدیره 
  کانون صنفی اعضاي هیئت علمی 

 دانشگاه علم و صنعت ایران
  

  
  

  علم و صنعت ایران جهت استحضار رونوشت: ریاست محترم دانشگاه
  
  

  


