متن نقطه نظرات دکتر ابراهیم سپهر دبیر شورای صنفی در جلسه مشترک با رئیس دانشگاه:
دکتر سپهر در این جلسه موراد زیر را بیان کرد:
 -1عدم رضایت از روند و چگونگی تغییر بیمه تكمیلی درمان
 -2نارضایتی اعضا هیات علمی را از وضعیت آزمایشگاههاي دانشگاه ،کاهش تعداد واحد پایان نامه ها و مسایل ارتقا ،
تصمیمات اخیر هیات ممیزه در مورد اجراي تخلفات پژوهشی باعث نارضایتی عموم همكاران شده و رعایت ترتیب اسامی و
عدم حذف بعضی از اعضاي تیم هدایت پایان نامه در مقالات مستخرج از تز را قابل قبول نیست و نه تنها با عدالت سازگار
نیست بلكه موجب دلسردي استاد راهنماي اول در تدوین مقالات می شود .چرا که در بعضی از رشته ها در پایان نامه هاي
دکتري چندین آزمایش بصورت پلكانی و ترکیبی در نظر گرفته می شود که بسته به نوع آزمایش بعضی از اعضاي تیم دخالت
داشته و درصد سهم آنها مشخص شده است ،لذا نوشتن اسم آنها در همه مقالات و در مقالاتی که نقشی به لحاظ علمی ایفا
ننموده اند جفا در حق استاد راهنماي اول بوده و عادلانه نیست و مهمتر اینكه به نوعی عدم رعایت اخلاق پژوهشی محسوب
میشود.
 -3تغییر شرایط ارتقا به دانشیاري و استادي :در شرایطی که وضعیت آزمایشگاههاي دانشگاه چندان مطلوب نیست و هزینه
تهیه مواد آزمایشگاهی هم بدلیل تحریمها بهطور سرسامآوري افزایش یافته است و در برخی موارد تهیه برخی اجزاي دستگاهها
و مواد شیمیایی غیرممكن میباشد لذا داشتن عملكرد علمی در تراز بالا و به تبع آن چاپ مقالات  Q1روز به روز سخت تر
شده است و این در حالی است که در شرایط تحریم متاسفانه بعضی از مجلات بین المللی هم عادلانه رفتار نمی کنند ،لذا
سخت تر کردن شرایط ارتقا در این شرایط بدور از انصاف بوده و باعث ناامیدي اعضاي هیات علمی میشود.
 -4کاهش تعداد واحد پایان نامه ها :در شرایطی که تعداد واحد پایان نامه ها در خیلی از دانشگاه هاي کشور در سطح یک و
داراي امكانات بالاتر از دانشگاه ارومیه و حتی دانشگاههاي هم تراز دانشگاه ما بصورت تمام پرداخت میشود ،تصمیمات
دانشگاه ارومیه براي کاهش تعداد واحدهاي پایاننامه موجبات دلسردي همكاران هیاتعلمی نیز شده است.
 -5کم بودن بودجه اجراي پایان نامه ها :با توجه به افزایش چندین برابري ارزش دلار در سالهاي اخیر و به تبع آن افزایش
قیمت مواد آزمایشگاهی ،هزینههاي اجراي پایان نامهها افزایش یافته است .از طرفی ثابت ماندن بودجه مصوب پایان نامه ها
در چند سال اخیرکیفیت اجراي آزمایشات را کاهش داده است .بنابراین افزایش بودجه پایان نامه ها امري ضروري و اجتناب
ناپذیر به نظر میرسد بطوریكه در دانشگاه تربیت مدرس براي پایان نامه ارشد  3میلیون تومان و براي دکتري  8میلیون
تومان می باشد.

