
 ارومیه دانشگاه علمی هیأت اعضاي صنفی شوراي
  اهداف و کلیات :اول فصل
با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی، به منظور ایجاد فضاي هم اندیشی، مشارکت و استفاده بهینه از : مقدمه

کرامت و  ظدر راستاي اهداف علمی ، فرهنگی و اجتماعی جمهوري اسالمی ایران و حف ارومیهنظرات اعضاي هیأت علمی دانشگاه 
  .با رعایت مفاد این اساسنامه تشکیل می شود ه ارومیهصنفی اعضاي هیأت علمی دانشگا شورايحقوق مادي و معنوي دانشگاهیان، 

نامیده میشود، داراي »  شورا« که در این اساسنامه به اختصار   ارومیه دانشگاه علمی هیأت اعضاي صنفی شوراي  نام -1ماده 
نامیده » دانشگاه « که به اختصار  ارومیهشخصیت حقوقی بوده وتشکلی صنفی است و شامل جمعی از اعضاي هیأت علمی دانشگاه 

  .آنها می داننددر این اساسنامه را قبول نموده و خود را ملزم به تحقق  مشخصآرمان ها و اهداف . می شود، است
  .نامحدود است شورامدت فعالیت . می باشد ارومیهدانشگاهو مرکز اصلی  هجري شمسی1397شوراسال تأسیس  -2ماده 
  .تابعیت جمهوري اسالمی دارد و مستقل و غیر سیاسی بوده و به هیچ سازمان و حزبی وابستگی تشکیالتی ندارد شورا– 3ماده 
  اهداف و وظایف کانون -4ماده 

اهداف اصلی شورا کمک به ارتقا فرهنگی، اجتماعی و رفاهی در راستاي تعالی علمی با حفظ کرامت حقوق اعضاي هیئت علمی 
  :است که وضایف آن به شرح ذیل اعالم میگردد

  تالش جهت تبیین و ارتقاء جایگاه اعضاي هیأت علمی- الف
  ، معنوي؛ و عزت و کرامت انسانی اعضاي هیات علمی دانشگاهجهت ارتقاء، حفظ و دفاع از حقوق مادي ـ رفاهیموثر تالش  -ب
  تحقیقاتی کشور - تالش جهت تقویت فضاي تعامل با نظام علمی -ت
  شوراارتباط با دانشمندان و محققین دانشگاهی به منظور جلب و بکارگیري آنان درراستاي اهداف  -ث
  به خود تالش جهت افزایش اختیارات دانشگاه در امور تخصصی مربوط -ج
  تالش جهت جلب مشارکت اعضاي هیأت علمی در پیشبرد امور دانشگاه -چ
  ارزیابی، نقد و ارائۀ پیشنهاد در خصوص سیاستها، برنامه ها، طرح ها و لوایح مرتبط با دانشگاه -ح
  ارائه نظرات کارشناسی در خصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی، پژوهشی و فنآوري دانشگاه-د

 در اساسی قانون در مصرح هاي آزادي و ورزي خرد مداري، ،اخالقانون طبق قوانین مصوب جمهوري اسالمی ایرانقاز دفاع–ذ 
  دانشگاه

  ارکان :دوم فصل
  :عبارت است از شورا ارکان– 5ماده 
  مؤسس هیأت–الف 
  شورا مجمع–ب 
  شوراي مرکزي -پ
  بازرسان–ت 

هیأت– 6ماده  .را تأسیس کرده اند و اسامی آنها در انتهاي این اساسنامه آمده است شوراي هستند که افراد مؤسس   
ماه پس از تصویب و ابالغ این اساسنامه از سوي مراجع قانونی  2که نباید بیش از  شورا مجمع جلسه اولین تاتشکیل– 7ماده 

  .را بر عهده دارد شوراذیربط باشد، هیأت مؤسس وظایف مجمع 
  :مؤسس هیأت وظایف– 8ماده 

تعیین می  به تصویب می رسد اشورو اختیارات هیأت مؤسس در آیین نامه اي که توسط هیأت مؤسس تهیه و در مجمع  وظایف
  .گردد



و تصویب  شوراهرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه الزم است با پیشنهاد هیأت مؤسس، یا یک چهارم اعضاي مجمع  - 1تبصره
  .باشد شورامجمع 

  .تشکیل میشود که به دو صورت عادي و فوق العاده شوراست از اجالس اعضاي عبارت ا شورا مجمع– 9ماده 
تشکیل می شود و در مواقع  شوراماه پس از پایان سال مالی  6حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف  شورا عادي مجمع– 10ماده 

  .را به طور فوق العاده تشکیل داد شوراضروري می توان در هر موقع از سال مجمع عادي 
  اعضاي اصلی شورا % 70، با دعوت کتبی شوراي مرکزي و انتشار آگهی دعوت و با حضور حداقل شورا عادي مجمع– 11ماده 

اعضا رسمیت % 50حضور با دوم اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، براي نوبت . به عالوه یک رسمیت مییابد
  .خواهد بودي حاضرداد از اعضاتع براي نوبت بعدي حد نصاب هر. می یابد

یک منشی و دو نفر ناظر از بین اعضاي حاضر انتحاب و به عنوان هیأت  یک رئیس،با افراد ذیل  شورا مجمع جلسه– 12ماده 
  .می کند رسمیت پیدا مجمع  رئیسه

رأي اتخاذ می  ، در حدود وظایف و اختیارات مجمع، با رأي اکثریت اعضاي حاضرصاحبشورادي عا مجمع تصمیمات– 1تبصره 
  .شود، مگر در مواردي که در این اساسنامه مشخص شده باشد

  .و نیز عضو شوراي مرکزي و بازرسان باشد بازرسان ي مرکزي وشورا کاندیداي نمیتواند مجمع رئیسۀ هیأت– 2تبصره 
  :شورا عادي مجمع اختیارات و وظایف– 13ماده 

  در چارچوب اساسنامه شوراتصویب خط مشی و اصول کلی برنامه هاي  -1
  انتخاب اعضاي شوراي مرکزي  -2
  بررسی و تصویب پیشنهادهاي ارسالی از طرف شوراي مرکزي  -3
  صنفی شورايتصویب آئین نامه هاي مالی و معامالتی، عضویت و انضباطی  -4
  بازرسانرسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره ترازنامه و سایر گزارشهاي مالی پس از قرائت گزارش  -5
  صنفی شورايتصویب بودجه ساالنۀ  - 6
  تصویب حق عضویت ها -7
  انتخاب بازرسان -8

  :در شرایط زیر تشکیل می گردد شورامجمع فوق العاده - 14ماده 
  دو سوم اعضاي هیئت موسس  بنا بر درخواست   - الف
  شورا آن نفراز شوراي مرکزي و تصویب دوسوم اعضاي  3حداقل درخواست  -ب
  عمومی  عادي یک سوم اعضاي مجمع است درخو -ج
  .بازرسان درخواست -د

نصاب . ، با دعوت کتبی شوراي مرکزي بار اول با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت مییابدشورا العاده فوق مجمع– 15ماده 
  .رسمیت براي بار دوم نصف بعالوه یک و براي بارسوم هر تعداد اعضا خواهد بود

. در حدود وظایف واختیارات مجمع با رأي دوسوم اعضا حاضر صاحب رأي معتبر است شورامصوبات مجمع فوق العاده -1تبصره 
  .مگر در مواردي که در این اساسنامه مشخص شده باشد

  :شورا العاده وقف مجمع اختیارات و وظایف– 16ماده 
  صنفی شورايتصویب تغییرات در اساسنامه و مرامنامه  -1
  قبول استعفاي اکثریت اعضاي شوراي مرکزي عزل اعضاء یا -2
  صنفی شورايانحالل  -3



 3براي مدت  شورا مجمع توسط اعضا، بین از که است البدل علی عضو 2 و اصلی عضو 7 از متشکل مرکزي شوراي– 17ماده 
  .سال و با رأي مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند

خواهند داد و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس  هفته پس از انتخاب تشکیل جلسه دو ظرف مرکزي شوراي ياعضا– 1تبصره 
  .شورا ، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود

را  تیمسئولمی باشد و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این ي صنفی شورا قانونی نماینده شورا رئیس– 2تبصره 
  .درمراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال نماید

  :یمرکزي شورا وظایف– 18ماده 
  )عادي یا فوق العاده(صنفیشورایدعوت و تشکیل مجمع  -1
، از جمله آیین نامه تعیین وظایف و اختیارات رئیس شورا، نایب رئیس وخزانه دار، به شوراتصویب آیین نامه هاي مورد نیاز  -2

  .می باشد صنفی شورايکه به عهده مجمع استثناي مواردي 
  صنفی شوراينظارت مستمر بر حسن اجراي مصوبات مجمع  -3
  صنفی شوراينظارت بر تشکیل و حسن عملکرد واحدها و دفاتر  -4
  تشکیل کارگروهها و انتخاب مدیران اجرایی و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنها -5
  صنفی شوراياي علمی و انتشار مطالب علمی جهت پیش برد اهداف برگزاري گردهمایی ها، سفرهنظارت بر  - 6
  صنفی شورايدر مجمع  کمیته هاتصمیم گیري در خصوص طرح پیشنهادات رسیده از طرف اعضا و یا  -7
پیش بینی روشها و تهیۀ طرحهاي اجرایی سالیانه جهت دستیابی به اهداف اساسنامه و در صورت لزوم، ارائه آنها به مجمع  -8

  صنفی شوراي
  صنفی شورايتهیۀ بودجه سالیانه و ارایۀ آن به مجمع  -9

  صنفی شورايارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع  -10
 هیأت و مجمع صالحیت در آنها مورد در تصمیم اتخاذ اساسنامه موجب به که مواردي در جز مرکزي شوراي– 19ماده 

مقررات جاري و اساسنامه، داراي اختیارات الزم جهت  و قوانین رعایت با اهداف، تحقق براي و موارد سایر در دارد، قرار مؤسس
جلسات شوراي مرکزي حداقل هر ماه یک بار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورا و با حضور . می باشد صنفی  يشورااداره امور 

  .اعضاي اصلی شورا تشکیل و رسمیت می یابد
  :و نحوه انتخاب آنها بازرسان وظایف–20ماده 

  صنفی شوراير بر انطباق نحوه اداره امور با اساسنامه و مقررات و آیین نامه هاي نظارت مستم -1
  صنفی شورايگزارش هرگونه تخلف شوراي مرکزي به مجمع  -2
  صنفی شورايو تهیۀ گزارش براي مجمع عمومی  شورابررسی اسناد و مستندات مالی  -3
 تخابان یک سال مدت براي البدل علی بازرس عنوان به را نفر یک و اصلی بازرس نعنوا به را نفر یک عادي عمومی مجمع - ٤

 .خواهدکرد
 .است بالمانع بازرسان ای بازرس مجدد انتخاب :1تبصره
  شوند انتخاب بازرس عنوان به نمیتوانند آنها ونسبی یسبب اننزدیک شوراي مرکزي، اعضاي :2تبصره

  
  اعضاء عضویت نحوه و شرایط :سوم فصل
این . بازنشسته، میتوانند با دارا بودن شرایط زیربه عضویت کانون درآیند یا شاغل دانشگاه، علمی هیأت اعضاء کلیۀ– 21ماده 

  .اعضاء داراي حق رأي می باشند



  تابعیت جمهوري اسالمی ایران و التزام به قانون اساسی-1
  عدم سوء شهرت اخالقی و اجتماعی-2
  صنفی شورايپذیرفتن مفاد اساسنامه و مرامنامه -3
  پرداخت حق عضویت سالیانه-4
  منابع مالی: صل چهارمف

 از طریق دریافت حق عضویت، هدایا، کمکهاي مردمی و فروش گزارشات و انتشارات علمی وصنفی  شوراي درآمدهاي– 22ماده 
نزد یکی از بانکهاي کشور صنفی شورایکلیۀ وجوه دریافتی در یک حساب مخصوص به نام . تأمین میگردد صنفی شورايفرهنگی 

  ..نگهداري می شود
می  مطرح و به تصویبصنفی شورایثبت و شرح و بیالن آن در مجمع عمومی صنفی شورایدها و هزینه هاي درآم کلیه– 23ماده 
  .رسد

  .پایان اسفند ماه هر سال می باشدصنفی  شورايانتهاي سال مالی  -1تبصره 
  .غیر تجاري می باشد و نمی تواند عملیات تجاري انجام دهدصنفی  شوراي ماهیت -2تبصره 

میبایست به امضاي ثابت خزانه دار و رئیس یا نایب رئیس شوراي مرکزي رسیده و صنفی  شوراي بهادار اوراق و اسناد– 24ماده 
  .ممهور گرددصنفی  شورايبامهر 

  انحالل: فصل پنچم 
صنفی  شورايدر صالحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود که با رأي سه چهارم کل اعضاي صنفی  شورايانحالل -  25ماده 

  قابل اجرا میباشد
حساب  نفر جهت تسویه 5الی  3پس از تصویب انحالل در مجمع عمومی فوق العاده، در همان جلسه هیأتی مرکب از -26ماده 

به یک حسابمردمی که مجمع آن انتخاب میگردد که ظرف شش ماه کلیه مطالبات را وصول و دیون آن را پرداخت نماید و مازاد 
  .ز گرددمشخص می نماید واری

  .تبصره تهیه و به تصویب رسیده است 10ماده و  26 پنج فصل ، این اساسنامه در
 

  هیئت موسس شوراي صنفی اعضاي هیئت علمی دانشگاه ارومیه

  

  دکتر عبدالغفار اونق               دکتر قادر رضازاده             دکتر حمید رضا فعال جو         دکتر  فرهاد فررخی اردبیلی

  

  دکتر مصیب زاده                دکتر عباس حسنی              دکتر پیرخراطی                     دکتر حسن سید عامري


