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  بسمه تعالی    

  صنعتی اروميه دانشگاهکارکنان غير هيئت علمی  صنفی اساسنامه مجمع شورای

  مقدمه

و با توجه به نقش و اهميتی که کارکنان در » و امرهم شوری بينهم«براساس دستور قرآن کريم در آيه شريفه 

شوند٬ ين امر خطير محسوب میاداره دانشگاهها و اهداف عاليه آن دارند و به عنوان يکی از ارکان اصلی در ا

 به منظور ارتباط متقابل بين کارکنان و مديريت دانشگاه و جهت ايجاد هماهنگی بيشتر و نيز بهينه نمودن  لذا

که به "  مجمع شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی اروميه" روند اجرائی٬ مختلف دانشگاه شورائی به نام 

" مجمع"امًال غيرسياسی می باشد تشکيل و در اين اساسنامه به اختصار هيچ دسته و گروهی وابسته نبوده و ک

  .شودناميده می

  کليات و اهداف:فصل اّول

  صنعتی اروميه دانشگاه کارکنانو رفاهی مجمع شورای صنفی  :نام )۱ماده

وابسته به وزارت  ومراکز آموزشی و پژوهشی دولتی موسساتمنظور از دانشگاه ٬  )۱۱تبصره

  .قيقات و فناوری می باشدعلوم٬ تح

 به ا )۲ماده  غيرسياسی وغيرانتفاعی است که دراين اساسنامه  حقوقی٬ ين تشکل نهادی صنفی٬

  .اختصارمجمع ناميده می شود

  دانشگاه صنعتی اروميه :محل )۳ماده

 به  :تابعيت )۴ماده  را  خود  التزام  آن  واعضاِی  دارد  تابعيت جمهوری اسالمی ايران را مجمع

  .اعالم می دارد و واليت فقيه جمهوری اسالمی ايران مقدس سی ونظامقانون اسا

  .مجمع ازتاريخ تاسيس برای مدتی نامحدود تشکيل می گردد :مدت فعاليت )۵ماده

  :اهداف مجمع )۶ماده

جهت برنامه ريزی وارائه  کارکنان و مديريت دانشگاهايجاِد وفاق٬ تفاهم و همگرايی بين   )۱ ۶

  ات وپيگيری مطالبات ديدگاهها٬ پيشنهاد

۶ ۲(    وقانونی  مشروع  ومعنوی  مادی  ازحقوق  علمیحمايت  هيئت  غير  ((کارکنان –رسمی

  دانشگاه ))قراردادی کار معينشرکتیپيمانی

۶۳(    رفاه  منظورتامين  ودانشگاهی به   تاسيس تعاونی مسکن(.کارکنانبررسی مسائل صنفی

  )صندوق قرض الحسنهايجاد تعاونی مصرف

وتحقق نظام جامع شغلی ورفاهی متناسب  تدوينجهت  کارکنانيين ارزش وجايگاه واقعی تب )۴ ۶

  .دانشگاهها کارکنانبا شأن ومنزلت 
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از سوی کارکنان و  با حفظ استقالل آن دانشگاه کارکنانصنفی پشتيبانی وتقويت شورای  )۵ ۶

  هيئت رئيسه محترم دانشگاه

اوری جهت ارتقای کّمی و کيفی ساختار دانشگاهها همکاری با وزارت علوم٬ تحقيقات و فن )۶ ۶

  .دانشگاهها کارکنانبه منظوِر بهبود وضعيت وجايگاه 

 محترم )۷ ۶  رئيسه  هيئت  با  مشورت  و  گيری  همفکری  وتصميم  سازی درتصميم

  .کارکناندرامور

ارتباط بانهادهای قانون گذار ٬اجرايی٬ تشکل های صنفی واداری وشخصيتهای موثر در  )۸ ۶

  .مور کارمندانا

 اعضا )۶۹  از  نفر  يک  صنفیحضور  شورای  رئيسه  ء  هيئت  جلسات  در  نماينده  عنوان  به

  . الزامی بوده صاحب نظر و حق رای باشد نه بصورت تشريفاتی

 مقررات )۶۱۰  و  اساس ضوابط  بر  و  باشند  کرده  طی  را  علمی  عالی  درجات  که کارکنانی

  شرايط الزم باشند به هيئت علمی تبديل وضعيت شوند استخدامی وزارت علوم و هيئت امناء حائز

نظر شورای صنفی لحاظ گرديده تا  و جابجائی کارکنان در نصب و عزل مديران واحدها )۶۱۱

ود و يک نفر به عنوان نماينده هيئت اجرائی در جلسات منابع انسانی با حقی از احدی از بين نر

  .حق رای حضور داشته باشد

ضمن همکاريهای الزم  با شورای صنفی کارکنان تمامی بخشنامه  دانشگاه امور اداری) ۶۱۲

را در اختيارشورای صنفی  هيئت امناءخدامی صادره از طرف وزارت علوم ومصوبات های است

  .قرار دهد 

اعمال سنوات بيمه سازمان تامين اجتماعی به عنوان سنوات خدمتی قابل قبول و مدرک ) ۶۱۳

  ارگزينی افرادتحصيلی در حکم های ک

  . مهد کودک برای فرزندان همکارانتاسيس ) ۶۱۴

پيمانی در اولويت برنامه های  قرارداری  تبديل وضعيت استخدامی کارکنان شرکتی ) ۶۱۵

  .دانشگاه بايستی قرار گيرد

  ارکان مجمع: دوم فصل

  :ارکان مجمع عبارتنداز )۷ماده 

  مجمع عمومی )الف

  کميسيونهای تخصصی )ب

  مجمع عمومی  )۸ماده
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و جلسات آن حداقل ) رسمی٬ پيمانی٬شرکتی و انجام کار معين(جمعی است متشکل از کارکنان دانشگاه  .)۱ ۸

.سالی يکبار برای استماع گزارشات و تعامل بيشتر با شورا و مديران دانشگاه تشکيل می شود  

 با )۲ ۸  عادی  عمومی  ر مجمع  تشريفات  آگهی(عايت  درج  ازاعضاءبا  روزنامه دعوت  در

 با يا  برگزاری جلسه  قبل از  کتبی حداقل دوهفته  وارسال دعوت نامه  دردانشگاه نصب اطالعيه

 م  آنتعيين  ومکان  زمان  يکبار) وضوع٬  خواهدشدسالی  حضور . تشکيل  جلسه  رسميت برای

نصف بعالوه يک (نصف بعالوه يک نفر اعضاء و جهت تصويب هرموضوع رای موافق اکثريت

درصورتی که دردعوت نخست تعداد حاضرين به حدِّ نصاب .ضر ضرورت دارداعضای حا) نفر

تشکيل  ٬جلسه قبلی ورعايت تشريفاتدستور روزبا۳۰وحداکثر۱۵نرسد جلسه دوم به فاصله حداقل

  .عضای حاضر درجلسه رسميت خواهديافتاوباهرتعداداز

۸ ۳(    حداکثر  از  متشکل  عمومی  مجمع   ۵اعضاء  و[عضو  شورای ۴دبير ) صنفی (عضو

   ]کارمندان

اعضا ميتوانند حق رای خود را .درمجمع عمومی هرعضو دارای يک حق رای می باشد )۴ ۸

هيچيک .کارمندان دانشگاه خود بصورت کتبی وکالت دهند) صنفی( به عضوی ديگر از شورای

  .از اعضا نميتواند عالوه بر رای خود بيش از يک رای با وکالت داشته باشد

  :ع عمومی عادیوظايف مجم )۵ ۸

  کلی مجمع یتعيين خط مش )۱

  تصويب اساسنامه )۲

  تصويب ميزان ٬ بودجه ساالنه مجمع وبيالن  مالی )۳

  مجمع عمومی فوق العاده )۹ماده 

 وباشرايط   عادی  عمومی  درمجمع  شده  اعالم  تشريفات  بارعايت  العاده  فوق  عمومی مجمع

  . زيرتشکيل خواهدشد

 ا )۱ ۹  دوسوم  کتبی  مجمع بادرخواست  آخرين  اعضای  فهرست  طبق  عمومی  مجمع زاعضاء

  عمومی

  روز پس از درخواست برگزار ميگردد) سی( ۳۰مجمع عمومی فوق العاده حد اکثر ظرف )۲ ۹

  مجمع عمومی فوق العاده جهت رسميت٬تابع همان شرايط مجمع عمومی عادی می باشد )۳ ۹

راء موافق ازتعداد حاضرين درجلسه تصميمات مجمع عمومی فوق العاده باحداقل دوسوم آ )۴ ۹

  . معتبر خواهد بود

  وظايف مجمع عمومی فوق العاده )۵ ۹

  تصويب تغييرات اساسنامه )۱
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  بررسی وتصويب انحالل مجمع )۲

 يک  )۰۱ماده  ای مرکب از يک رئيس٬  توسط هيأت رئيسه مجمع عمومی عادی وفوق العاده

ين اعضاءانتخاب می شوند٬ اداره خواهد ازب ٬منشی و دو ناظر که توسط اعضاء مجمع عمومی

  .شد

   )تعداد٬ ترکيب ٬مقررات و شرح وظايف (کميسيونهای تخصصی )۱۱ماده

 رفاهی اجتماعی: کميسيون تخصصی شامل کميسيونهای ۳دارای  هيئت اجرائی )۱۱۱ مالی ٬

ه درحيط ئیهيئت اجرامی باشد که بعنوان بازو وکمک  و ورزشی فرهنگی یآموزش و کارگزينی

  .تخصصی وظايف خود فعاليت می نمايند

  .نفر عضو علی البدل می باشد ۱عضو اصلی و  ۳هرکميسيون دارای  )۱۱۲

برای مدت دو سال انتخاب می  از بين اعضای مجمع عمومی و  اعضای کميسيون ها )۱۱۳

  .شوند

  .جلسات کميسيونها براساس نياز و تراکم کاری تشکيل می گردد )۱۱۴

نها می توانند حسب نياز از مقامات وصاحب نظران درجلسات خود دعوت و از کميسيو )۱۱۵

 نمايند  استفاده  آنها  مشاوره  و  می . راهنمايی  رأی  حقِّ  بدون  جلسه  در  مدعّو  است افراد بديهی

  .باشند

قابليت  هيئت اجرائی کليه صورتجلسات و مصوبات کميسيونهای تخصصی بعد از تائيد )۱۱۶

  .اجرايی خواهدداشت

روز بررسی ) ده( ۱۰کميسيونها موظف می باشند موضوعات ارجاعی را حداکثر ظرف  )۱۱۷

  .اعالم نمايند هيئت اجرائیو نظرات تخصصی خود را به 

  .هريک ازاعضای مجمع عمومی فقط می توانند در يک کميسيون عضويت داشته باشند )۱۱۸

  مقررات مالی: سومفصل 

مسی بوده و از اّول فروردين شروع وانتهای آن آخر اسفند سال مالی مجمع يک سال ش )۳۱ماده

ماِه همان سال خواهدبود٬ به استثنای سال اول تأسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان اسفند ماه همان 

  .سال می باشد

موظف است نسخه ای ازگزارشها وصورتهای مالی ٬ از قبيل تراز  هيئت اجرائیدبير  )۱۴ماده 

 پس از آماده شدن٬ نامه وحسابهای عمل  مالی و بودجه پيشنهادی سال بعد را  پايان دوره  تا کرد

روز قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه٬ برای رسيدگی و بررسی به  ۳۰حداکثر تا 

  هيئت اجرائی تحويل دهد
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موظف است هرسه ماه يکبار گزارش مالی و تراِزآزمايشی حسابهای  دبير هيئت اجرائی )۱۴۱

  .قرار دهد هيئت اجرائی ع را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه مجمع٬ در اختيار مجم

در تهيه و تنظيم اسناد حسابداری ٬ رعايت اصول و موازين قانونی و مقررات جاری  )۵۱ماده

  .کشور الزامی می باشد

های مردمی مجمع می تواند بخشی از بودجه خود را از طريق جمع آوری هدايا٬ کمک  )۱۷ماده

  .و قبول وقف تأمين نمايد

 نام )۱۸ماده  درحسابی مخصوص به  جاری مجمع  وجوه کارمندان  صنفی یمجمع شورا" کليه

 توسط " صنعتی اروميه دانشگاه  موسسات اعتباری کشور که  يا  يکی از بانکهای رسمی و نزد

 مع  مجاز  امضاهای  برداشت با  هرگونه  و  نگهداری  گردد  می  تعيين رفی شده شورای مرکزی

  .امکان پذير خواهدبود

  موارد متفرقه و انحالل: چهارمفصل 

مخصوص است که متن وشکل آن به تصويب شورای ) نشان(مجمع دارای مهر و آرم )۱۹ماده 

  .خواهدرسيد صنفی

با رعايت کامل قانون  هيئت اجرائیانتشاِر هرگونه نشريه به نام مجمع پس از تصويب  )۰۲ماده

  .ی باشدمطبوعات بالمانع م

 العاده٬  )۱۲ماده  فوق  عادی٬  عمومی  مجمع  صورتجلسات  اصل  و  رسمی  مدارک  و اسناد

 نگهداری   و  آوری  جمع  مجمع  دردبيرخانه  بازرسان  گزارشات  و  تخصصی  های ٬کميسيون

  .خواهدشد

کليه مکاتبات خارج از مجمع و اسناد و مدارک مالی با امضاِی دبيرو مهِرمجمع معتبر  )۲۲ماده

  .ميباشد 

با کميسيونهای تخصصی مجاز ميباشند برای تشکيل جلسات و دعوت از صاحبنظران  ) ۲۲۱

   .اقدام نمايند مجوز هيئت اجرائی 

انحالل مجمع با پيشنهاد و تصويب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذير بوده و برای  )۲۳ماده

هيأت موظف خواهدبود اين منظور مجمع عمومی فوق العاده هيأت تصفيه ای را انتخاب و اين 

 کارکنانپس از إدای ديون و وصول مطالبات مجمع نسبت به واگذاری اموال بين اعضاء  صنفی 

   .دانشگاه اقدام نمايد

  هيئت موسسين مجمع شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی اروميه                         

  !و السالم عليکم و رحمة اهللا و برکاته                                         
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