«بسمه تعالی»

اساسنامه مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان
مقدمه
بهمنظور كمك به ارتقاء جايگاه اعضاي هيات علمی دانشگاه اصفهان و تقويت موقعيت دانشگاه در
سطح ملی و بينالمللی و بهمنظور بهرهگيري از ظرفيتهاي ايجاد شده و رفع نيازمنديهاي علمی
و پژوهشی كشور ،حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعی اعضا ،ارتقاي سطح مشاركت و همكاري آنان با
مديريتدانشگاه و ساير ارگانها و پیگيري الزم براي اجراي صحيح قوانين در دانشگاه ،پیگيري و

 7-4ارزيابی مستمر قوانين ،مقررات و آيين نامههاي حقوقی ،آموزشی ،پژوهشی و رفاهی اعضاي

مجمع عمومی به درخواست شوراي مركزي يا يك سوم اعضاي اصلی مجمع صنفی تشكيل

هيات علمی و طرح كارشناسانهي آن نزد مديران دانشگاه و مراجع ذيربط

خواهد شد .براي رسميت جلسه حضور نصف بهعالوه يك نفر از اعضاي اصلی و جهت تصويب هر
موضوع راي موافق اكثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد .در صورتی كه در دعوت نخست تعداد

ماده  : 5نحوهی همكاری با ساير سازمانها

حاضرين به حد نصاب نرسيد ،جلسه دوم به فاصله  7تا  15روز تشكيل و با هر تعداد اعضاي

طرحها و برنامهها و اهدافی كه در اساسنامه پيش بينی شده و به نحوي با وظايف يكی از

حاضر ،جلسه رسميت خواهد يافت.

وزارتخانهها يا سازمانهاي ديگر ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه يا سازمان ذيربط به

تبصره :دعوت از اعضاء براي تشكيل مجمع به صورت كتبی يا الكترونيكی انجام میشود.

مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده  :12وظايف مجمع عمومی

انعكاس مسايل صنفی به مسئولين ذيربط مديران دانشگاه و تقويت همدلی و تعامل بين اعضا،
شورايی تحت عنوان مجمع صنفی اعضاي هيات علمی دانشگاه اصفهان براساس مفاد اين

فصل دوم« :شرايط و نحوه عضويت و انواع آن»

اساسنامه تشكيل میشود.

ماده  :6شرايط عضويت
كليهي اعضاي هيات علمی شاغل (رسمی و پيمانی) و بازنشسته دانشگاه اصفهان كه مفاد اين

فصل اول :کلیات و اهداف

اساسنامه را بپذيرند ،میتوانند به عضويت مجمع صنفی درآيند.

مجمع صنفی اعضاي هيئت علمی دانشگاه اصفهان تشكلی است صنفی ،غير سياسی ،غير دولتی و

ماده  :7انواع عضويت

غير انتفاعی كه در اين اساسنامه بهاختصار "مجمع صنفی" ناميده میشود كه اركان آن با راي

مجمع صنفی داراي دو نوع عضو خواهد بود.

اعضاي هيات علمی شاغل (رسمی و پيمانی) و بازنشسته دانشگاه اصفهان كه در اين اساسنامه به

 1-7اعضاي حقيقی كه داراي حق راي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت میباشند.

اختصار "دانشگاه" ناميده ميشود ،تشكيل میشود.

 2-7اعضاي حقوقی كه میتواند شامل صندوق رفاه اعضاي هيات علمی ،تعاونی مسكن اعضاي

ماده  1:تعاريف

هيات علمی و ديگر موسسات رفاهی و صنفی وابسته به اعضاي هيات علمی دانشگاه باشند.
ماده  :2محل مجمع صنفی و مدت فعالیت
دفتر مجمع صنفی با هماهنگی مديريت دانشگاه ،در دانشگاه اصفهان مستقر میباشد و مدت

 1-12استماع و رسيدگی به گزارش شوراي مركزي ،شورايعالی و بازرسان
 2-12تعيين خط مشی كلی مجمع صنفی
 3-12بررسی و تصويب پيشنهادهاي شوراي عالی
 4-12تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
 5-12بررسی تصويب انحالل مجمع صنفی
 6-12عزل اعضاي شوراي مركزي با پيشنهاد شوراي عالی
ماده  :13مجمع عمومی توسط هيات رئيسهاي مركب از رئيس ،منشی و دو ناظر اداره می شود.
تبصره :اعضاي هيات رئيسه با اعالم قبولی نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد.
ج) شورای صنفی دانشكدهها يا پژوهشكدهها
ماده  :14اعضای شورای صنفی دانشكدهها و پژوهشكدهها شوراي صنفی هر دانشكده

فصل سوم :ارکان مجمع صنفی

يا پژوهشكده متشكل از نمايندگان گروههاي مختلف آموزشی و يا پژوهشی آن دانشكده يا

ماده  : 8ارکان مجمع

پژوهشكده میباشد.

ماده  :3تابعیت

اركان مجمع صنفی عبارتند از:

 1-14هر گروه آموزشی يا پژوهشی حداقل يك نماينده در شوراي صنفی دانشكده يا پژوهشكده

الف -هيات مؤسس

مجمع صنفی تابعيت جمهوري اسالمی ايران را دارد و كليهي اعضاي آن التزام خود را به قانون

دارد .گروههاي آموزشی يا پژوهشی داراي بيشتر از  15عضو هيات علمی میتوانند دو نماينده داشته

ب -مجمع عمومی

اساسی و نظام جمهوري اسالمی ايران اعالم میدارند.

باشند.

ج -شوراي صنفی دانشكدهها

 2-14نمايندگان گروههاي آموزشی و پژوهشی توسط اعضاي آن گروه با رايگيري براي مدت دو

د -شوراي عالی
ماده  :4اهداف

سال انتخاب میشوند.

ه -شوراي مركزي

 1-4كمك به ارتقاء جايگاه علمی و پژوهشی اعضاي هيات علمی دانشگاه اصفهان در سطح ملی و

 3-14اعضاي شوراي صنفی دانشكده يا پژوهشكدهها از بين خود نمايندگان اصلی و علیالبدل آن

و -بازرسان

دانشكده يا پژوهشكده را براي عضويت در شوراي عالی براي مدت دو سال انتخاب میكنند .هر

فعاليت اين شورا از زمان تاسيس نامحدود است.

بينالمللی به منظور بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود و رفع نيازمنديهاي علمی و پژوهشی كشور.
 2-4دفاع از حقوق مادي و معنوي مشروع و قانونی اعضاي هيات علمی دانشگاه اصفهان و
پيگيري الزم براي اجراي قوانين و تالش همهجانبه براي شفافسازي و تسهيل گردش اطالعات.
 3-4تالش جهت طراحی و تحقق نظام جامع شغلی و رفاهی متناسب با شان و منزلت اعضاي
هيات علمی دانشگاه
 4-4جمعآوري و بررسی اطالعات مربوط به مسايل و مشكالت صنفی اعضاي هيات علمی و
انعكاس آن به مسوالن دانشگاه و ساير ارگانهاي مرتبط
 5-4تالش جهت ايجاد انگيزه در ميان اعضاي هيات علمی دانشگاه بمنظور حفظ و رشد شخصيت
مستقل آنها و نهادهاي حقوقی مربوطه
 6-4همكاري با تشكلهاي مختلف صنفی و رفاهی اعضاي هيات علمی دانشگاه و ايجاد
هماهنگی بين آنها

دانشكده يا پژوهشكده به ازاي هر  33نفر عضو هيات علمی يك عضو اصلی و يك عضو علیالبدل
الف) هیات مؤسس:

را انتخاب میكنند.

ماده  :9هيات مؤسس متشكل از اعضاي شوراي صنفی دانشكده ها و پژوهشكده هاي دانشگاه

تبصره :كسر  33نفر  33محسوب میشود.

میباشد كه اقدام به تاسيس مجمع صنفی نمودهاند .اين هيات تنها وظيفه پيگيري امور مربوط به
تاسيس و تدوين نهايی اساسنامه شورا را برعهده دارند.

ماده  :15وظايف شورای صنفی دانشكدهها و پژوهشكدهها
 5-51انتخاب نمايندگان اصلی و علیالبدل دانشكده يا پژوهشكده از بين اعضاي شوراي خود

ب) مجمع عمومی:

 2-51انتخاب دبير شوراي صنفی دانشكده يا پژوهشكده از بين اعضاي اين شورا

ماده  :11مجمع عمومی مركب از آن تعداد از اعضاي هيات علمی دانشگاه اصفهان است كه

 3-51بررسی و انعكاس پيشنهادات و مشكالت اعضاي هيات علمی آن دانشكده يا پژوهشكده به

مطابق ماده  6عضو مجمع گردند .اين مجمع عالیترين مرجع تصميمگيري در مجمع صنفی است.
ماده  :11نحوه تشكیل مجمع عمومی

شوراي مركزي و يا مسولين دانشكده يا پژوهشكده حسب مورد

د) شورای عالی

 5-59اعضاي شوراي مركزي حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه خواهند داد و

ماده  :16اعضای شورایعالی

از بين خود رييس ،نايب رييس ،دبير و خزانهدار انتخاب خواهند نمود .رييس شوراي

شوراي عالی متشكل از نمايندگان دانشكدهها يا پژوهشكدههاي مختلف میباشد .عالوهبر اين دو

مركزي باالترين مقام اجرايی شورا میباشد.

نفر به نمايندگی از كانون بازنشستگان اعضاي هيات علمی دانشگاه اصفهان به عضويت شوراي

 2-59تشكيل جلسه بهطور مرتب و حداقل هر ماه يك جلسه  .عالوه براين ،شوراي مركزي می
تواند حسب مورد و با دعوت رييس يا دبير شورا جلسه فوقالعاده تشكيل دهد.

عالی در میآيند.
تبصره  :1جلسات شورايعالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت میيابد و تصميمات آن با
راي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.
تبصره :2در صورت استعفاي كتبی ،فوت يا سلب شرايط عضويت اعضاي شورايعالی در مجمع
صنفی ،عضو علیالبدل دانشكده يا پژوهشكدهي مربوط جايگزين خواهد شد.
ماده  :17وظايف شورای عالی
وظايف اين شورا كه حداقل هر شش ماه با دعوت رييس شوراي عالی تشكيل جلسه میدهد
عبارت است از:

تبصره :مصوبات و صورتجلسات شوراي مركزي در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به
امضا اعضاي ذيربط خواهد رسيد.
ماده  :26مجمع صنفی داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن به تصويب شوراي
مركزي میرسد.

 3-59بررسی و تصويب پيشنهادهاي اعضاي شوراي مركزي.

تبصره :شوراي مركزي در حفاظت و حراست از مهر و آرم مجمع صنفی مسئوليت قانونی دارد.

 1-59پيشنهاد راهاندازي كميتههاي تخصصی به شوراي عالی ،حسب نياز

ماده  :27فعاليت مجمع صنفی اعضاي هيات علمی دانشگاه اصفهان ماهيتاً غير تجاري است،

 4-59پيشنهاد ميزان حق عضويت ساالنه به شورايعالی
 6-59پيشنهاد آييننامههاي مورد نياز به شورايعالی
 1-59بررسی و انعكاس پيشنهادات و مشكالت اعضاي هيات علمی دانشگاه به مسولين دانشگاه
و ساير ارگانهاي ذيربط حسب مورد
 8-59آييننامه داخلی شوراي مركزي توسط اعضاي شورا تدوين و پس از تصويب شورايعالی
الزماالجرا است.

 5-51انتخاب اعضاي شوراي مركزي از بين اعضاي شوراي عالی

ولی انجام امور رفاهی نظير همكاري با تعاونیهاي مسكن ،مصرف و صندوق قرضالحسنه براي
اعضاء ،تهيه كتب و نشريات علمی و موارد مشابه كه صرفاً براي رفع نيازمنديهاي اعضا ايجاد
شدهباشد بالمانع است.
ماده  :28انحالل
در صورت انحالل مجمع صنفی ،مجمع عمومی فوق العاده ،هيئت تصفيهاي را انتخاب و اين هيات

 2-51انتخاب بازرسان

و) بازرسان

موظف خواهد بود پس از اداي ديون و وصول مطالبات مجمع صنفی نسبت به واگذاري اموال و

 3-51انتخاب رييس ،نايب رييس و دبير شوراي عالی از بين اعضاي اين شورا

ماده  :21شوراي عالی صنفی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و يك نفر را به عنوان بازرس علی

امالک به يكی از مراكز داخل دانشگاه كه در امور مشابه فعاليت دارند اقدام نمايد .هيات مذكور

 4-51استماع و رسيدگی به گزارش شوراي مركزي و بازرسان

البدل براي مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.

موظف است در صورت نياز يك نسخه از شرح كامل آن را جهت بررسی به مراجع قانونی ذيربط
ارسال نمايد.

 1-51تعيين خط مشی كلی مجمع صنفی
 6-51بررسی و تصويب پيشنهادهاي شوراي مركزي

ماده  :21وظايف بازرسان به شرح زير است:

 1-51تعيين ميزان حق عضويت ساالنه و تصويب ترازنامه و بودجه

 1-21بررسی اسناد و اوراق مالی مجمع صنفی و تهيه گزارش براي مجمع عمومی

ماده  :29عضويت در كليهي اركان مجمع صنفی افتخاري است.

 8-51تصويب راهاندازي كميتههاي تخصصی حسب نياز همراه با تدوين شرح وظايف آن كميته

 2-21مطالعه گزارش ساالنه شوراي مركزي اعم از مالی و غير مالی و تهيه گزارش از عملكرد

ماده  :31اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و  33ماده و  1تبصره در اولين نشست اعضاي

 9-51بررسی و تصويب كليه آييننامههاي پيشنهادي شوراي مركزي و شورايعالی

مجمع صنفی براي اطالع مجمع عمومی.

هيات مؤسس در تاريخ  22/2/22به تصويب رسيد.

51-51

پيشنهاد عزل اعضاي شوراي مركزي به مجمع عمومی

ه) شورای مرکزی
ماده  :18اعضای شورای مرکزی

 3-21گزارش هر گونه تخلف شوراي مركزي از مفاد اساسنامه به شورايعالی و مجمع عمومی.
ماده  :22كليه اسناد و مدارک مجمع صنفی اعم از مالی و غير مالی در هر زمان و بدون قيد و
شرط بايد به وسيله شوراي مركزي در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.

مجمع صنفی داراي شوراي مركزي مركب از نه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد
بود كه از بين اعضاي شوراي عالی توسط اين شورا براي مدت دو سال انتخاب میشوند.

فصل چهارم :بودجه و مواد متفرقه

تبصره :مديران اجرايی دانشگاه با سمتهاي پايينتر از معاون دانشگاه میتوانند بهعنوان عضو

ماده  :23بودجه مجمع صنفی از طريق حق عضويت اعضاي مجمع صنفی ،جمع آوري هدايا،

شوراي مركزي انتخاب شوند.

كمك هاي مردمی ،قبول وصيت و وقف تامين می شود.

 1-11جلسات شوراي مركزي با حضور دو سوم اعضاي اصلی رسميت يافته و تصميمات متخذه با
اكثريت آراي حاضرين معتبر خواهد بود.

ماده  :24درآمد و هزينههاي مجمع صنفی در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بيالن آن در پايان هر

 2-11شركت اعضاي شوراي مركزي در جلسات آن ضروري بوده و غيبت تا سه جلسه متوالی يا

سال مالی به شورايعالی ارايه خواهد شد.

پنج جلسه متناوب هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلی در حكم استعفاي عضو

تبصره :سال مالی مجمع صنفی مطابق با سال هجري شمسی است و بيالن گردش مالی حداكثر

غايب خواهد بود.

تا پايان تيرماه سال بعد ارايه میشود.

 3-11در صورت استعفا يا فوت و يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي شوراي مركزي به تشخيص
شوراي عالی ،عضو علی البدل براي مدت باقی مانده شوراي مركزي بجاي عضو اصلی انجام
وظيفه خواهد نمود.
ماده  :19وظايف شورای مرکزی

ماده  :25كليه مدارک ،پروندهها و نوشتههاي رسمی در دفتر مركزي مجمع صنفی نگهداري می-
شود .مكاتبات رسمی مجمع صنفی به امضاي رييس شوراي مركزي و در غياب وي نايب رييس و
مهر مجمع خواهد بود.

