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دستورالعمل اجرايي آييننامه اتحاديه تشکلهاي اسالمي
دانشگاهيان مصوب مورخ 3114/6/13
شورايعالي انقالب فرهنگي
مقدمه
بر اساس ماده  6آييننامه اتحاديه تشکل هکاي اسکممي دانشکااهيان مصکب
جلسه  844مبرخ  5841/4/51شبرايعالي انقم فرهناي ،دستبرالعم اجرايکي
آييننامه مذکبر بهشرح ذي ابمغ ميشبد:
ماده  -3دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي و وظايف آن
با تبجه به ماده  8و تبصرههاي مرببطه در آييننامه اتحاديههکاي تشکل هکاي
اسممي دانشااهيان ،مسؤوليت دبيرخانه بکر عدک ه دبيکر هيکت نظکار مرکک ي
ميباش که با شرح وظايف ذي تشلي ميشبد:
 -5-5اعمم دستبر کار و دعب کتبي از اعضاي هيت نظکار مرکک ي بکراي
شرکت در جلسا دستااههاي مرببطه؛
 -2-5تشلي نظام بايااني ،ثبت و ناد اري اسناد و ملاتبکا و طبقکهبنک ي
پرون هها؛
 -8-5دريافت درخباست کتبي تقاضاي تتسکي اتحاديکه و طکرح آن پک از
تلمي پرون ه در جلسا رسمي هيت نظار مرک ي؛
 -8-5دريافت درخباست کتبي ص ور مجکبز فعاليکت و طکرح آن در جلسکا
مذکبر؛
 -1-5دريافت شلايا مطروحه از سبي اشخاص حقيقي و حقبقي در ارتبکا
با فعاليتهاي اتحاديههاي تشل هاي اسممي و طرح آندا در جلسا مرببطه؛
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 -6-5ابمغ تصميم هيت نظار مرکک ي تبسک دبيکر هيکت بکه متقاضکي و
مراجع ذيرب ؛
 -7-5ت وين صبر جلسا و انجام ملاتبا ؛
 -4-5اطمعرساني بهمبقع در مبرد آييننامهها و دستبرالعم اجرايي ذيربک
به دانشااهها و مؤسسا آمبزشعالي؛
 -9-5دعب از اعضاء و هيت منصفه براي تشلي جلسه بهمنظبر رسي گي به
تخلّفا و يا شلايا مربب به اتحاديه؛
 -51-5پيگيري اجراي مصببا هيت نظار مرک ي و اخذ گک ارش فعاليکت
اتحاديههاي تشل هاي اسممي دانشااهيان و ارايه آن به هيت نظار مرک ي؛
 -55-5ملاتبه با اتحاديههاي مبجبد و ملک م سکاختن آندکا بکه تطبيکق دادن
اساسنامه اتحاديه با آييننامه و دستبرالعم هاي اجرايي آن؛
 -52-5دريافت شلايا در مبرد تخلف در انتخابا .
ماده  -2نحوه تشکيل جلسات هيأت نظارت مرکزي
 -5-2جلسککا مککذکبر بککراي انجککام وظککايف مصککرح در بنک  2-1آيککيننامککه
تشل هاي اسممي دانشااهيان و ماده  6آييننامه اتحاديکه تشکل هکاي اسکممي
دانشااهيان با نظر ريي هيت نظار و در دفتر ايشان تشلي ميشبد؛
تبصره -تشلي جلسا فبقالعاده با پيشنداد ح اق  2نفر از اعضاي هيکت
است.

نظار مرک ي و با مبافقت ريي هيت نظار بممانع
 -2-2جلسا با ح اق  8عضب هيت نظار مرک ي رسمي است و تصميما
ني با  8رأي مبافق قاب اجرا ميباش ؛
 -8-2حضبر مسکؤو دبيرخانکه هيکت نظکار مرکک ي و سکاير مک عبين در
جلسا ب ون حق رأي و با مبافقت ريي هيت نظار مرک ي بممانع است.
ماده  -1نحوه صدور مجوز اتحاديه
اعمم مبافقت اصبلي براي تتسي اتحاديه ميبايست براساس ضکباب منک ر
در آييننامه اتحاديکه تشکل هکاي اسکممي دانشکااهيان (مکاده  8و تبصکرههکاي
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مرببطه) انجام
 -5-8شبراي مرک ي اتحاديه ميبايست درخباست کتبي خبد را که به تتييک
اکثريت شبراي مرک ي اتحاديه رسي ه باشک بکراي دريافکت مبافقکت اصکبلي بکه
دبيرخانه هيت نظار مرک ي ارايه نماي ؛
تبصره  -3درخباست تشلي اتحاديه ميبايسکت بکه تتييک اکثريکت شکبراي
مرک ي اتحاديه رسي ه باش و ممدبر به مدر و امضاي تشل هاي ذيرب باش

.

تبصره  -2تشل هايي که خباستار پيبستن به اتحاديکه هسکتن بايک از نظکر
اخذ مجبز و رعايت مقررا مرببطه مبرد تتيي هيت نظار دانشااه قرارگرفته و
ضروري است قب از پيبستن به اتحاديه:
الف) در يلي از بن هاي اساسنامه خبد مبضبع چابناي پيبستن به اتحاديکه و
يا نحبه خرو از آنرا قي نماين ؛
) مبضبع پيبستن تشل خکبد بکه اتحاديکه را بکه دبيرخانکه هيکت نظکار
مرک ي اعمم نماين .
 -2-8م زمان مجاز براي پاسخ گبيي به درخباست تشلي اتحاديه ح اکثر
 8ماه است و طي اين م هيت نظار مرک ي مبظف است نسکبت بکه صک ور
مبافقت اصبلي و در صبر مخالفت نسبت به اعکمم کتبکي داليک رد صکمحيت
بهصبر طبقهبن ي ش ه و با امضاي دبير هيت اق ام نماي ؛
تبصره  -1تشل هاي قانبني که عمقهمن به تشلي اتحاديه هستن پک

از

کسب مبافقت اصبلي با تشلي اتحاديه ح اکثر ظرف م يک ماه ميبايست به
ارايه اساسنامه اتحاديه (بر اساس ساختار پيشندادي در ماده  8آييننامه مرببطکه)
به دبيرخانه هيت نظار مرک ي اق ام نماي .
تبصره  -4يک تشل نميتبان هم مان عضب دو اتحاديه باش

.

 -8-8در صبر ع م مبافقت هيت نظار مرک ي با تشلي يا ادامه فعاليکت
اتحاديه ،و از تاريخ ابمغ رأي هيت نظار مرک ي ،اتحاديه ميتبان ظکرف مک
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 51روز نسبت به رأي صادره اعتراض نماي و در صبر تتيي ريي هيت نظار
مبضبع جدت رسي گي مجک د در دسکتبرکار هيکت نظکار مرکک ي قرارخباهک
گرفت (در صبرتيله اتحاديه از تشل هاي چن دستااه تشلي ش ه باش مبضبع
در جلسه هيت مشترک نظار مرک ي بررسي ميشبد).
تبصره  -6چنانچه عضبي از اعضاي اتحاديه قص خرو از اتحاديه را داشکته
باشن ميبايست تقاضاي کتبي خبد را به دبيرخانه اتحاديه ارايه نمايک و پک
تتيي شبراي مرک ي اتحاديه نتيجه به هيت نظار مرک ي گ ارش شبد.

از

تبصره  -5چنانچه براساس گ ارش دبيرخانه ،هيت نظار مرک ي تشکخيص
ده اتحاديه از حيث تع اد اعضا از ح نصا قانبني خبد ع و کرده است مراتب
را در جلسا هيت طرح و اتخاذ تصميم خباه ش .
ماده  -4نحوه طرح و رسيدگي به شکايات و تخلفات
 -5-8رسي گي به تخلفا و يا شلايا با ارايه گ ارش تبسک هيکت نظکار
مرک ي و يا اتحاديهها و يا طرح شلايت تبس اشخاص حقيقي و يکا حقکبقي بکه
دبيرخانه هيت نظار مرک ي در دستبر کار جلسا مرببطه قرار ميگيرد؛
 -2-8هيت نظار مرک ي جدت رسي گي به شلايا و تخلفکا مکرتب بکا
فعاليت اتحاديه تشلي جلسه ميده و پک از اسکتماع گک ارش و شکبر هيکت
منصفه و اعمم نظر مرببطه نسبت به ص ور احلام متناسب با مبضبع شکلايت يکا
تخلف اق ام مينماي ؛
 -8-8هيت منصفه رسي گي به تخلفا اتحاديهها داراي  1عضب اصلي بهشرح
ذي است:
 سه نفر از شخصيتهاي علمي ،فرهناي و دانشااهي دستااه مرببطه؛ يک نفر حقبق ان؛ يک نفر از دانشجبيان تحصيم تلميلي.اين افراد با پيشنداد ريي هيت نظار مرک ي دستااه مرببطه و تتيي هيت
نظار انتخا و احلام آندا از سبي ريي هيت صادر خباه ش ؛

 / 665مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

تبصره  -3دانشجبيان دکتراي حرفهاي از سا پنجم به بع ميتبانن بهعنبان
عضب دانشجبيي هيت منصفه انتخا شبن

.

تبصره  -2جلسا هيت منصفه با دعب کتبي تبس دبير ،از کليکه اعضکاي
هيت منصفه تشلي و با حضبر ح اق  8نفر از اعضا رسميت يافته و تصکميما
متخذه با رأي  8عضب حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره  -1دبير هيت منصفه در اولين جلسه اين هيت از بين اعضا و تبس
ميشبد.

اعضا انتخا
 -8-8دبير هيت نظار مرک ي مبظف است پ از دريافت شلايت ،زمکان و
ملان تشلي جلسه رسي گي به مبضبع را ،بکا همکاهناي ريکي هيکت نظکار
ح اق دو هفته قب از تشلي جلسه به اتحاديه ،اعضاي هيت منصفه و اعضکاي
هيت نظار مرک ي کتباً اعمم نماي ؛
 -1-8پ از تشلي جلسه رسي گي در حضبر هيکت منصکفه ،شکلايت و يکا
گ ارش دريافتي قرائت و دفاعيا مشتلي عنه استماع ميشبد؛
تبصره  -4هيت نظار مرک ي مبظف است املان طرح شلايت و دفاع براي
شاکي و متشاکي را فراهم نماي
 -6-8پ از اعمم ختم رسي گي تبس دبيکر هيکت نظکار مرکک ي ،آناکاه
هيت منصفه بهمنظبر پاسخ به دو سؤا تشلي جلسه خباه داد:
 -5آيا تخلف واقع ش ه است يا خير؟
 -2در صبر وقبع تخلف ،متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟؛
 -7-8هيت منصفه مبظف است بمفاصله پک از خکتم رسکي گي و در ادامکه
همان جلسه نظر خبد را پ از شبر اعمم نماي ؛
 -4-8هيت نظار مرک ي مبظف است پ از اعمم نظر هيکت منصکفه رأي
خبد را مطابق مفاد آييننامه و دستبرالعم حاضر و براساس نظکر هيکت منصکفه
صادر نماين .
.
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تبصره  -6در مبارديکه رسي گي بکه تخلکف در دسکتبر ککار قکرار دارد رأي
صادره تبس هيت نظار مرک ي در صبرتي معتبر و قاب اجراست که به امضاي
ح اق  8عضب مربب رسي ه باش .
ماده  -6نظارت بر انتخابات اتحاديه
دبيرخانه هيت نظار مرکک ي مبظکف اسکت براسکاس اعکمم تکاريخ و محک
انتخابا تبس اتحاديه ب ون دخالت در امبر اجرايي انتخابکا از طريکق نماينک ه
هيت  ،بر انتخابا نظار نماي .
تبصره  -3اتحاديه مبظف است زمان دقيق انتخابا را ح اق دو هفته قب از
برگ اري انتخابا به هيت نظار اعمم و نماين ه خبد را براي هملاري با نماين ه
ناظر هيت معرفي نماي .
تبصره  -2هرگبنه شلايت نسبت به حسن انجام انتخابا ميبايست حک اکثر
يک هفته بع از برگ اري انتخابا به هيت نظار ارايه شکبد .هيکت نظکار بکه
از اين مدلت طرح ش ه باش  ،رسي گي نخباه کرد.
شلاياتي که پ
تبصره  -1گ ارش انتخابا اتحاديه تبس دبير هيت در اولين جلسه پ
برگ اري انتخابا به جلسه هيت ارايه

از

ميشبد.

تبصره  -4در صبرتيکه انتخابکا مکبرد تتييک هيکت نظکار قکرار نايکرد،
اتحاديه مبظف به برگ اري کلي يا ج ئي مج د انتخابا خباه

ببد.

ماده  -5نظارت بر عملکرد مالي اتحاديه
اتحاديهها مبظف هستن براساس بن  52-8از ماده ( 8رئبس اصلي و سکاختار
اساسنامه اتحاديه) آيين نامه اتحاديه اسممي دانشااهيان هر ساله گ ارش ترازنامه
مالي اتحاديه را به مجمع عمبمي ارايه و جدت اطمع به دبيرخانکه هيکت نظکار
مرک ي اعمم نماي .
ماده  -5اتحاديههاي مبجبد از تاريخ ابمغ ايکن دسکتبرالعم حک اکثر  8مکاه
فرصت دارنک اساسکنامه خکبد را بکا آيکيننامکه اتحاديکه تشکل هکاي اسکممي و
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دستبرالعم اجرايي مرببطه انطباق دهن

.

ماااده  -1دسککتبرالعم اجرايککي آيککيننامککه اتحادي که تشککل هککاي اسککممي
دانشااهيان براي اجرا به م  2سکا بکهصکبر آزمايشکي ،در تکاريخ 48/1/85
بهتصبيب رسي و از تاريخ ابمغ قاب اجرا ميباش .
ريي

جمدبر و ريي

شبرايعالي انقم فرهناي -محمبد احم ينژاد

