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 ياسالم يها تشکله ياتحاد نامه آيين ييدستورالعمل اجرا

 13/6/3114مورخ مصوب  انيدانشگاه

 يانقالب فرهنگ عالي شوراي

 مقدمه

ان مصکب   يدانشکااه  ياسکمم  يهکا  تشکل  ه ياتحاد نامه آيين 6بر اساس ماده 

 يکي دستبرالعم  اجرا، يانقم  فرهنا يعال شبراي 51/4/5841مبرخ  844جلسه 

 :شبد مي  ابمغ يذ شرح بهمذکبر  نامه آيين

 ف آنيو وظا ينظارت مرکز هيأترخانه يدب -3ماده 

 يهکا  تشکل   يهکا  هياتحاد نامه آيينمرببطه در  يها تبصرهو  8با تبجه به ماده 

 ينظکار  مرکک    هيکت  ر يک رخانه بکر عدک ه دب  يت دبيمسؤول، انيدانشااه ياسمم

 :شبد مي  ي  تشليف ذيکه با شرح وظا باش  مي

 يبکرا  ينظکار  مرکک    هيت  ياز اعضا ياعمم دستبر کار و دعب  کتب -5-5

 ؛مرببطه يها دستااهشرکت در جلسا  

 يبنک   اسناد و ملاتبکا  و طبقکه   يثبت و ناد ار، يااني  نظام بايتشل -5-2

 ؛ها پرون ه

ه و طکرح آن پک  از   يک اتحاد تتسکي   يتقاضا يافت درخباست کتبيدر -5-8

 ؛ينظار  مرک  هيت  ي  پرون ه در جلسا  رسميتلم

ت و طکرح آن در جلسکا    يک ص ور مجکبز فعال  يافت درخباست کتبيدر -5-8

 ؛مذکبر

در ارتبکا    يو حقبق يقياشخاص حق يا  مطروحه از سبيافت شلايدر -5-1

 ؛لسا  مرببطهدر جآندا  و طرح ياسمم يها تشل  يها هياتحادي ها فعاليتبا 
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و  يبکه متقاضک   هيکت  ر يک تبسک  دب  ينظار  مرکک   هيت م يبمغ تصما -5-6

 ؛رب  ذيمراجع 

 ؛ا  و انجام ملاتبا جلس صبر ن يت و -5-7

 ربک   ذي ييها و دستبرالعم  اجرا نامه آييندر مبرد مبقع  به رساني اطمع -5-4

 ؛عالي آمبزشو مؤسسا   ها دانشااهبه 

به  ي گيرس منظبر به  جلسه يتشل يمنصفه برا هيت دعب  از اعضاء و  -5-9

 ؛هيا  مربب  به اتحاديا شلايتخلّفا  و 

ت يک و اخذ گک ارش فعال  ينظار  مرک  هيت مصببا   ياجرا گيري پي -5-51

 ؛ينظار  مرک  هيت آن به  ارايهان و يدانشااه ياسمم يها تشل  يها هياتحاد

ق دادن يک بکه تطب آندکا    م سکاختن مبجبد و ملک  يها هيملاتبه با اتحاد -5-55

 ؛آن يياجرا يها دستبرالعم و  نامه آيينه با ياتحاد اساسنامه

 .ا  در مبرد تخلف در انتخابا يافت شلايدر -5-52

 ينظارت مرکز هيأتل جلسات ينحوه تشک -2ماده 

 نامککه آيککين 2-1ف مصککرح در بنکک  يانجککام وظککا يجلسککا  مککذکبر بککرا -2-5

 ياسکمم  يهکا  تشکل  ه يک اتحاد نامه آيين 6ان و ماده يهدانشاا ياسمم يها تشل 

 ؛شبد مي  يشان تشلينظار  و در دفتر ا هيت  ريي ان با نظر يدانشااه

 هيکت   ينفر از اعضا 2شنداد ح اق  يبا پ العاده فبق  جلسا  يتشل -تبصره

 .نظار  بممانع است هيت  ريي و با مبافقت  ينظار  مرک 

ما  ياست و تصم يرسم ينظار  مرک  هيت ب عض 8جلسا  با ح اق   -2-2

 ؛باش  ميمبافق قاب  اجرا رأي  8  با ين

ن در ير مک عب يو سکا  ينظکار  مرکک    هيکت  رخانکه  يدب مسکؤو  حضبر  -2-8

 .بممانع است ينظار  مرک  هيت  ريي و با مبافقت رأي  جلسا  ب ون حق

 هينحوه صدور مجوز اتحاد -1ماده 

ضکباب  منک ر     براساس بايست ميه ياتحاد تسي ت يبرا ياعمم مبافقت اصبل

 يهکا  تبصکره و  8مکاده  ) انيدانشکااه  ياسکمم  يهکا  تشکل  ه يک اتحاد نامه آييندر 
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 .رديانجام پذ( مرببطه

 تتييک  خبد را که به  يدرخباست کتب بايست ميه ياتحاد يمرک  يشبرا -8-5

بکه   يلافکت مبافقکت اصکب   يدر ي ه باشک  بکرا  يه رسياتحاد يمرک  يت شبراياکثر

 ؛ ينما ارايه ينظار  مرک  هيت رخانه يدب

 يت شکبرا يک اکثر تتييک  بکه   بايسکت  ميه ي  اتحاديدرخباست تشل -3تبصره 

 .باش  رب  ذي يها تشل  ي ه باش  و ممدبر به مدر و امضايه رسياتحاد يمرک 

  از نظکر  يک ه هسکتن  با يک بستن به اتحاديکه خباستار پ ييها تشل  -2تبصره 

و  قرارگرفته نظار  دانشااه هيت  تتيي ت مقررا  مرببطه مبرد يااخذ مجبز و رع

 :هيبستن به اتحادياست قب  از پ يضرور

ه و يک بستن به اتحاديپ يخبد مبضبع چابنا اساسنامه ياز بن ها يليدر ( الف

 ؛ن ي  نمايا نحبه خرو  از آنرا قي

ر  نظکا  هيکت  رخانکه  يه را بکه دب يک بستن تشل  خکبد بکه اتحاد  يمبضبع پ(  

 .ن ياعمم نما يمرک 

ه ح اکثر ي  اتحاديبه درخباست تشل ييگب پاسخ يم   زمان مجاز برا -8-2

مبظف است نسکبت بکه صک ور     ينظار  مرک  هيت ن م   يا يماه است و ط 8

ت ي  رد صکمح يک دال يو در صبر  مخالفت نسبت به اعکمم کتبک   يمبافقت اصبل

 ؛ ياق ام نما ت هير يدب يش ه و با امضا يبن  طبقه صبر  به

ه هستن  پک  از  ي  اتحاديبه تشل من  عمقهکه  يقانبن يها تشل  -1تبصره 

به  بايست ميک ماه يه ح اکثر ظرف م   ي  اتحاديبا تشل يکسب مبافقت اصبل

( مرببطکه  نامه آيين 8در ماده  يشنداديبر اساس ساختار پ) هياتحاد اساسنامه ارايه

 . ياق ام نما ينظار  مرک  هيت رخانه يبه دب

 .ه باش يهم مان عضب دو اتحاد  تبان ميک تشل  ني -4تبصره 

ت يک ا ادامه فعالي  يبا تشل ينظار  مرک  هيت در صبر  ع م مبافقت  -8-8

ظکرف مک       تبان ميه ياتحاد، ينظار  مرک  رأي هيت  خ ابمغيو از تار، هياتحاد
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نظار   هيت  ريي  تيي ت  و در صبر  يصادره اعتراض نمارأي  روز نسبت به 51

قرارخباهک    ينظکار  مرکک    هيکت  مجک د در دسکتبرکار    ي گيمبضبع جدت رس

  ش ه باش  مبضبع يچن  دستااه تشل يها تشل ه از يله اتحاديدر صبرت) گرفت

 .(شبد مي يبررس يمشترک نظار  مرک  هيت در جلسه 

ا داشکته  ه ريه قص  خرو  از اتحادياتحاد ياز اعضا يچنانچه عضب -6تبصره 

  و پک  از  يک نما ارايهه يرخانه اتحاديخبد را به دب يکتب يتقاضا بايست ميباشن  

 .گ ارش شبد ينظار  مرک  هيت جه به يه نتياتحاد يمرک  يشبرا تتيي 

ص يتشکخ  ينظار  مرک  هيت ، رخانهيگ ارش دب براساس چنانچه -5تبصره 

بد ع و  کرده است مراتب خ يث تع اد اعضا از ح  نصا  قانبنيه از حيده  اتحاد

 .م خباه  ش يطرح و اتخاذ تصم هيت را در جلسا  

 ات و تخلفاتيبه شکا يدگينحوه طرح و رس -4ماده 

نظکار    هيکت  گ ارش تبسک    ارايها  با يا شلايبه تخلفا  و  ي گيرس -8-5

بکه   يا حقکبق يک و  يقيت تبس  اشخاص حقيا طرح شلايها و  هيا اتحاديو  يمرک 

 ؛گيرد ميدر دستبر کار جلسا  مرببطه قرار  ينظار  مرک  يت هرخانه يدب

ا  و تخلفکا  مکرتب  بکا    يبه شلا ي گيجدت رس ينظار  مرک  هيت  -8-2

 هيکت  و پک  از اسکتماع گک ارش و شکبر      ده  مي  جلسه يه تشليت اتحاديفعال

ا يک ت يمنصفه و اعمم نظر مرببطه نسبت به ص ور احلام متناسب با مبضبع شکلا 

 ؛نماي  مياق ام تخلف 

 شرح به يعضب اصل 1 يها دارا هيبه تخلفا  اتحاد ي گيمنصفه رس هيت  -8-8

 :  استيذ

 ؛دستااه مرببطه يو دانشااه يفرهنا، يعلم يها شخصيتنفر از  سه -

 ؛نفر حقبق ان يک -

 .يليم  تلميان تحصينفر از دانشجب يک -

 هيت  تتيي ااه مرببطه و دست ينظار  مرک  هيت  ريي شنداد ين افراد با پيا

 ؛صادر خباه  ش  هيت  ريي  ياز سبآندا  نظار  انتخا  و احلام
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 عنبان به ن تبان مياز سا  پنجم به بع   يا حرفه يان دکترايدانشجب -3تبصره 

 .منصفه انتخا  شبن  هيت  ييعضب دانشجب

 يه اعضکا يک از کل، ريتبس  دب يمنصفه با دعب  کتب هيت جلسا   -2تبصره 

ما  يافته و تصکم يت ينفر از اعضا رسم 8  و با حضبر ح اق  يمنصفه تشل يت ه

 .عضب حاضر در جلسه معتبر است 8رأي  متخذه با

ن اعضا و تبس  ياز ب هيت ن ين جلسه ايمنصفه در اول هيت ر يدب -1تبصره 

 .شبد مياعضا انتخا  

ان و زمک ، تيافت شلايمبظف است پ  از در ينظار  مرک  هيت ر يدب -8-8

نظکار    هيکت   ريکي   يبکا همکاهنا  ، به مبضبع را ي گي  جلسه رسيملان تشل

 يمنصفه و اعضکا  هيت  ياعضا، هي  جلسه به اتحاديح اق  دو هفته قب  از تشل

 ؛ يکتباً اعمم نما ينظار  مرک  هيت 

ا يک ت و يشکلا ، منصکفه  هيکت  در حضبر  ي گي  جلسه رسيپ  از تشل -8-1

 ؛شبد ميعنه استماع  يا  مشتليفاعقرائت و د يافتيگ ارش در

 يت و دفاع برايمبظف است املان طرح شلا ينظار  مرک  هيت  -4 تبصره

 . يرا فراهم نما يو متشاک يشاک

آناکاه  ، ينظکار  مرکک    هيکت  ر يک تبس  دب ي گيپ  از اعمم ختم رس -8-6

 :  جلسه خباه  داديتشل سؤا پاسخ به دو  منظبر بهمنصفه  هيت 

 ر؟يا خيواقع ش ه است  ا تخلفيآ -5

 ؛ر؟يا خيف است يمتخلف مستحق تخف، در صبر  وقبع تخلف -2

و در ادامکه   ي گيمنصفه مبظف است بمفاصله پک  از خکتم رسک    هيت  -8-7

 ؛ يهمان جلسه نظر خبد را پ  از شبر اعمم نما

رأي  منصکفه  هيکت  مبظف است پ  از اعمم نظر  ينظار  مرک  هيت  -8-4

منصکفه   هيکت  نظکر   براساس و دستبرالعم  حاضر و نامه آيينمفاد خبد را مطابق 

 .ن يصادر نما
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رأي  بکه تخلکف در دسکتبر ککار قکرار دارد      ي گيرس که مبارديدر  -6 تبصره

 يمعتبر و قاب  اجراست که به امضا يدر صبرت ينظار  مرک  هيت صادره تبس  

 . ه باش يعضب مربب  رس 8 ح اق 

 هيات اتحادنظارت بر انتخاب -6ماده 

خ و محک   ياعکمم تکار   براسکاس  مبظکف اسکت   ينظار  مرکک   هيت رخانه يدب

نک ه  يق نمايک انتخابکا  از طر  اجراييه ب ون دخالت در امبر يانتخابا  تبس  اتحاد

 . يبر انتخابا  نظار  نما، هيت 

ق انتخابا  را ح اق  دو هفته قب  از يه مبظف است زمان دقياتحاد -3تبصره 

ن ه يبا نما يهملار ين ه خبد را براينظار  اعمم و نما هيت ابا  به انتخ يبرگ ار

 . ينما يمعرف هيت ناظر 

حک اکثر   بايست ميت نسبت به حسن انجام انتخابا  يهرگبنه شلا -2تبصره 

نظکار  بکه    هيکت  شکبد.   ارايهنظار   هيت انتخابا  به  يک هفته بع  از برگ اري

 .نخباه  کرد ي گيرس ،ه باش ن مدلت طرح ش يکه پ  از ا ياتيشلا

ن جلسه پ  از يدر اول هيت ر يه تبس  دبيگ ارش انتخابا  اتحاد -1تبصره 

 .شبد مي ارايه هيت انتخابا  به جلسه  يبرگ ار

 ،رديک نظکار  قکرار نا   هيکت   تتييک  انتخابکا  مکبرد    که صبرتيدر  -4تبصره 

 .  ببدمج د انتخابا  خباه يا ج ئي يکل يه مبظف به برگ ارياتحاد

 هياتحاد ينظارت بر عملکرد مال -5ماده 

و سکاختار   يرئبس اصل) 8از ماده  52-8بن   براساس ها مبظف هستن  هياتحاد

ان هر ساله گ ارش ترازنامه يدانشااه يه اسممياتحاد نامه آيين( هياتحاد اساسنامه

ار  نظک  هيکت  رخانکه  يو جدت اطمع به دب ارايه يه را به مجمع عمبمياتحاد يمال

 . ياعمم نما يمرک 

مکاه   8ن دسکتبرالعم  حک اکثر   يک خ ابمغ ايمبجبد از تار يها هياتحاد -5ماده 

و  ياسکمم  يهکا  تشکل  ه يک اتحاد نامکه  آيکين خکبد را بکا    اساسکنامه فرصت دارنک   
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 .مرببطه انطباق دهن  ييدستبرالعم  اجرا

 ياسککمم يهککا تشککل ه يککاتحاد نامککه آيککين يککيدسککتبرالعم  اجرا -1ماااده 

 85/1/48خ يدر تکار ، يشک يآزما صکبر   بکه سکا    2به م    اجرا يان برايدانشااه

 .باش  ميخ ابمغ قاب  اجرا ي  و از تاريرس تصبيب به
 

نژاد محمبد احم ي -عالي انقم  فرهناي ريي  جمدبر و ريي  شبراي  


