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 اساسنامه 

 مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
 

 مقدمه

در تی ارٍهیگِ  ؼاػضای ّیات ػلوی داًشگااُ نگٌ   ، جوؼی استا اتىال تِ ػٌایات خذاًٍذ هتؼال

ػلوگی   هَلؼیگ  ارتمگای   تگش  تگزای   چگَى:   یّگای تا ایذٍُ سِ  دهزدادهاُ سال یىْشار ٍ سیصذ ٍ ًَ

ت ػلوی تگا ارتمگای   ی ّیاهَجَد در تذًِی تالمَُّوازایی ظزفیتْای  ؛داًشااُ ٍ تمَی  جایااُ داًش

پیایگزی اجگزای    ؛هشاٍرُ تا هذیزی  داًشااُ ٍ سگایز سگاسهاًْا  اًجام ّوىاری ٍ جلة  ؛سغح هشارو 

تاستاب ٍ پیایزی  ؛آىی هتَساى ٍ تَسؼِتیش اس پیش  رشذوه تِ و توٌظَرنحیح لَاًیي در داًشااُ 

ُ  چالشْای ساسی شفاف ؛تِ هذیزاىّیات ػلوی هسایل نٌفی  تمَیگ    ؛ ٍپیش رٍی هگذیزی  داًشگاا

هجوگغ نگٌفی   »تصگوین تگِ تشگىیل     اػضای ّیات ػلویهذیزاى ٍ تؼاهل تیي لذرت ّوذلی ٍ حس 

تؼٌگَاى تگاسٍی هشگَرتی     سیگز  هفادگزفتِ ٍ آًزا تز اساس  «اػضای ّیات ػلوی داًشااُ نٌؼتی ارٍهیِ

 .گذاری ًوَدًذپایِداًشااُ ٍ پایااّی جْ  پاسذاش  حمَق اػضای ّیات ػلوی  ارشذهذیزاى 

 

 فصل اول: کلیات و اهداف

 : تعاریف 1ماده 

هجوگغ  »وِ در ایگي هگتي اختصگارا     ّیات ػلوی داًشااُ نٌؼتی ارٍهیِ هجوغ نٌفی اػضای  1-1

غیزسیاسی ٍ غیزاًتفاػی وگِ اروگاى   غیز اجزایی، تشىلی اس  نٌفی،  شَدًاهیذُ هی« ینٌف

ح سزتاسی( داًشااُ نٌؼتی ارٍهیِ تا رأی اػضای ّیات ػلوی شاغل )رسوی، پیواًی ٍ عزآى 

 .گزددتشىیل هی شَدًاهیذُ هی« داًشااُ»ختصارا  وِ در ایي هتي ا

 

 فعالیتو محل : مدت  2ماده 

داًشگااُ نگٌؼتی   ًاهحگذٍد تگَدُ ٍ دفتگز آى در     سلی  هجوغ نٌفی اس سهاى تاسگی هذت فؼا 2-1

 ارٍهیِ هستمز اس .
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 : تاتعیت3ماده 

ِ تاالدسگتی  لگَاًیي   ،جوَْری اسشهی ایزاى لاًَى اساسیهجوغ نٌفی تاتغ  3-1 ای ّگ ٍ تخشگٌاه

 .تاشذهی ٍسارت ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری

 

 : اهداف4ماده 

 اجتواػی اػضای ّیات ػلوی شأى ٍ جایااُ ػلوی، پژٍّشی ٍووه تِ ارتمای  4-1

 شزٍع ٍ لاًًَی اػضای ّیأت ػلویدفاع اس حمَق هادی ٍ هؼٌَی ه 4-2

 ٍ فزآیٌذّا لَاًیيی ػادالًِ اًجام پیایزیْای السم تزای اجزای 4-3

 ارشذ داًشااُتیي اػضای ّیات ػلوی ٍ هذیزاى  ایجاد ّوذلی ٍ ّوازایی در 4-4

 گیزیْای وشى داًشااُ در تصوین ریاس تزای ساسی ٍ تصوینایفای ًمش تاسٍی هشَرتی  4-5

تٌذی اعشػات هزتَط تِ هسائل ٍ هشىشت نگٌفی اػضگای ّیگأت    آٍری، تزرسی ٍ دستِجوغ 4-6

 ی هزتثظ تا هَضَعػلوی ٍ اًؼىاس آى تِ هذیزاى داًشااُ ٍ یا سایز ارگاًْا

 هزتَط تِ لَاًیيات ٍ لَاًیي داخلی ٍ تسْیل وسة اعشػات ساسی تصویوتش  تزای شفاف 4-7

 

 : عضویت5ماده 

، تشزط لثَل ایي اساسٌاهِ شاغل )رسوی، پیواًی ٍ عزح سزتاسی(ی اػضای ّیات ػلوی ولیِ 5-1

هجوگغ نگٌفی    ػضَی ِ ت ،ٍ پزداخ  حك ػضَی ضَی  تِ ّیات هذیزُ تسلین درخَاس  ػ

 .آیٌذدر هی

-وِ تِ دػَت ّیات هَسگس اًجگام هگی   )اٍلیي جلسِ(  هَسساى هجوغ ػوَهیی جلسِ : در1تثصزُ 

 اهضایا تتَاًٌذ هی در جلسِ )ٍ غایثیي تشزط تَویل( اػضای ّیأت ػلوی حاضزگیزد، تواهی 

 .آیٌذتِ ػضَی  هجوغ نٌفی درهیّواى جلسِ  درهجوغ نٌفی، فزم ػضَی  

 

 فصل دوم: ارکان مجمع صنفی

 : 6ماده 

 نٌفی ػثارتٌذ اسارواى هجوغ 

 هجوغ ػوَهی الف(

 ّیأت هذیزُ ب(
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 الف( مجمع عمومی

 : 7ماده 

 :اس  وِ دارای دًٍَع اس  گیزیتزیي هزجغ تصوینػالی ،هجوغ نٌفی ِ هجوغ ػوَهی

 ػادیهجوغ ػوَهی  7-1

 الؼادُهجوغ ػوَهی فَق 7-2

 

 مجمع عمومی عادی :8ماده 

 ی حگذالل فانلِتا اػشم تِ )هجوغ نٌفی  ت هذیزُأّیدٍتار در سال ٍ تا دػَت هجوغ ػوَهی ػادی 

تاشذ. تزای رسوی  یافتي جلسِ هی دی ٍ تیز ّزسال ّایهاُ آىوِ سهاى شَد. تشىیل هیرٍس(  ّف 

 یگ  ٍ جْ  تصگَیة هَضگَػات هغزٍحگِ رأی او ز    ،ت ػلویأی یه اػضای ّیحضَر ًصف تِ اضافِ

 اػضای حاضز در جلسِ السم اس . هغلك

همصذ داًشااّی تِ -تا آدرس رسوی)ٍوال  وتثی یا ایویل  سٌذی تا ارایِتَاًذ ّز ػضَ هی: 1تثصزُ 

، ٍوالگ  جْگ  تٌظگین    ًفز اس اػضای غایة در هجوغ ػوَهی 2اس عزف حذاو ز   رییس ّیات هذیزُ(

 .حك رای داشتِ تاشذ درخَاس  ػضَی  یا

ًزسذ،  ی یه اػضاِ ًصف تِ ػشٍُ وِ در دػَت ًخس  تؼذاد حاضزیي تِ حذًصاب : درنَرتی2تثصزُ 

 .شَدٍ تا ّز تؼذادی اس اػضا ٍ تا اػشم لثلی تشىیل هی دُ رٍسی ی تؼذی حذاو ز تِ فانلِجلسِ

 

 : وظایف مجمع عمومی عادی9ماده 

 تؼییي خظ هشی ولی ٍدراسهذت هجوغ نٌفی 9-1

 ت هذیزُأالثذل ّیػلیاًتخاب اػضای انلی ٍ  9-2

 ّیات هذیزُ ػولىزد، هالی ٍ ًظارتی استواع گشارشات 9-3

 حك ػضَی ٍ تصَیة تؼییي  9-4

 هاتیيرفغ اتْاهات فی یا ٍ ساسیتصویندػَت اس هذیزاى داًشااُ جْ  هشَرت،  9-5

 ػولىزد ٍ ًتایج جلسات گذشتِ ٍ یا فؼالیتْای ّیات هذیزُ ًمذ ٍ انشح 9-6

یگا  ّیگات هگذیزُ   اس جاًگة  هغزٍحِ  هسایل ٍ سی ٍ اخذ تصوین درهَرد پیشٌْادّاتزرعزح،  9-7

 رٍس لثل اس جلسِ( 2اػضای هجوغ نٌفی )تشزط تسلین آى تِ ّیات هذیزُ حذالل 

 ًظارت تز فؼالیتْای ّیات هذیزُ ٍ تغثیك آى تا اّذاف هجوغ نٌفی 9-8

 

  



  
     

  
 

 
 

 

 

 

4 

 العادهمجمع عمومی فوق :11ماده 

تا یه سَم اػضای هجوغ ٍ  تیش اس الؼادُ تِ پیشٌْاد ّیات هذیزُ یا تِ درخَاس  هجوغ ػوَهی فَق

 .شَدّیات هذیزُ تشىیل هیرییس دػَت اػضا تَسظ 

 .ّواًٌذ هجوغ ػوَهی ػادی اس هغزٍحِ ٍ تصَیة هَارد  الؼادُهجوغ فَق : شزایظ تشىیل1تثصزُ 

-تَاًذ فزن  سهاًی تشىیل هجوغ فگَق : حسة اٍلَی  هَضَػات هغزٍحِ، ّیات هذیزُ هی2تثصزُ 

  ِ ی تؼگذی را رٍس  الؼادُ را تِ دٍ رٍس پس اس دػَت تملیل دادُ، یا درنَرت تِ حذًصاب ًزسگیذى جلسگ

  .تؼذ تشىیل دّذ

الؼادُ تگِ درخَاسگ  اػضگا، حگذاو ز فانگلِ سهگاًی اس       : در نَرت تشىیل هجوغ ػوَهی فَق3تثصزُ 

 .رٍس اس  10 ،تا اًجام دػَت ّیات هذیزُرییس وتثی تشىیل جلسِ تِ تسلین درخَاس  

 

 العادهفوق: وظایف مجمع عمومی 11ماده 

 تصَیة تغییزات اساسٌاهِعزح ٍ  11-1

 ُت هذیزأػشل اًفزادی یا جوؼی اػضای ّی 11-2

 تزرسی ٍ تصَیة اًحشل هجوغ نٌفی 11-3

 نٌفیًظارت تز فؼالیتْای ّیات هذیزُ ٍ تغثیك آى تا اّذاف هجوغ  11-4

 هاتیيساسی ٍ یا رفغ اتْاهات فیدػَت اس هذیزاى داًشااُ جْ  هشَرت، تصوین 11-5

 ًمذ ٍ انشح ػولىزد ٍ ًتایج جلسات گذشتِ ٍ یا فؼالیتْای ّیات هذیزُ 11-6

عزح، تزرسی ٍ اخذ تصوین درهَرد پیشٌْادّا ٍ هسایل هغزٍحِ اس جاًگة ّیگات هگذیزُ یگا      11-7

الؼادُ )تشزط تسلین هفاد آى تِ ّیگات هگذیزُ   شىیل هجوغ فَقی تاػضای درخَاس  وٌٌذُ

 رٍس لثل اس جلسِ( 2حذالل 

 

 :12ماده 

تا ّوىاری )در نَرت غیث  اٍ ًایة رییس( اس  وِ ت هذیزُ أرییس ّی ّواىهجاهغ ػوَهی رییس 

ادارُ جلسگِ را  هجوگغ نگٌفی(    یدتیز ّیات هذیزُ ٍ یه ًاظز تِ اًتخاب رییس داًشااُ )اس تیي اػضا

ّز فزد دیاز تِ اًتخاب رییس ّیات  تَاًذ ّزیه اس ایي افزاد یاجلسِ هی یگزداًٌذُ؛ هجزی ٍ ٌذوهی

 .تاشذهذیزُ )در نَرت غیث  اٍ ًایة رییس( 
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 .: حضَر ّزیه اس ایي افزاد تؼٌَاى داٍعلة اًتخاتات ػضَی  ّیات هذیزُ تشهاًغ اس 1تثصزُ 

ؼگا  تصگَرت   لغ ٍ ًظزخَاّی تزای اًحشل هجوغ نگٌفی،  ّیات هذیزُیا ػشل اػضای  : اًتخاب2 تثصزُ

 .پذیزدرأی هخفی اًجام هی

تا رأی هخفی تَاًذ هصَتات هجاهغ تِ نشحذیذ رییس جلسِ هی ّایًظزخَاّیدیاز : تواهی 3تثصزُ

 .یا غیزاس آى نَرت پذیزد

وغ ػوَهی، غیز ػضَ ّیات هخفی تَسظ سِ ًفز اس اػضای هج اًتخاتات تواهی : شوار  آرای4تثصزُ 

 .گیزداًجام هی تِ اًتخاب رییس جلسِ هذیزُ ٍ غیز داٍعلة )یا ٍویل داٍعلة(

 ؛ػضَ هجوغ نٌفی در جلسات هجاهغ ػوگَهی هوٌگَع اسگ    : حضَر )حتی هَل ( افزاد غیز5زُ تثص

اػضگای  یا تیشگتز   یه سَم دٍها ٍ تاشذ تاییذ رییس هجوغ ػوَهی هَرد  اٍال  هاز هَاردی وِ

 .گزدد؛ ایي لیذ شاهل توام ارواى داًشااُ ٍ غیز اس آى هیًثاشٌذآى هخالف  حاضز

 

 ( هیات مدیرهب

 ترکیة و طول دوره هیات مدیره: 13ماده 

الثذل اسگ   ًفز ػضَ ػلی دًٍفز ػضَ انلی ٍ  5ای هزوة اس هجوغ نٌفی دارای ّیات هذیزُ 13-1

ی داٍعلگة ػضگَی  در ّیگات    هجوغ ػوَهی ٍ تا رأی هخفی اػضا ٍ اس هیاى اػضا تَسظوِ 

 .شًَذتزای هذت دٍسال اًتخاب هی هذیزُ

 اػضای ّیات هذیزُ هَظفٌذ حذاو ز تِ فانلِ دُ رٍس پس اس اًتخاب تشىیل جلسگِ دادُ ٍ اس  13-2

 .اًتخاب ًوایٌذرا دتیز  ، ًایة رییس ٍرییسارواى تیي خَد 

ی تؼذی ی خَد، اًتخاتات دٍرُهذیزُ هَظف اس  حذاو ز در آخزیي هجوغ ػوَهی دٍرُّیات  13-3

 .را تزگشار ًوایذ

 .در دٍ دٍرُ هتَالی هجاس اس  هجذد اػضای ّیات هذیزُ نزفا  ػضَی  :تثصزُ 

 

  



  
     

  
 

 
 

 

 

 

6 

 : جلسات هیات مدیره14ماده 

 .خَاّذ تَد ؼیيعثك جذٍل سهاًی ه یىثار در هاُ تزگشارشذُ،جلسات ّیات هذیزُ حذالل  14-1

)ٍ تگا حضگَر ریگیس سگا ًایگة       ّی  هگذیزُ  انلی اػضای سِ ًفز اسجلسات تا حضَر حذالل  14-2

 .رسوی  خَاّذ یاف  رییس(

 .ی ًایة رییس اس ریاس  جلسات تا رییس ّیات هذیزُ ٍ در غیاب ٍی تؼْذُ 14-3

حضَر تواهی اػضای انلی در جلسات الشاهی تَدُ ٍ غیث  ّزیه اس اػضا تگذٍى ػگذر هَجگِ     14-4

ی هتَالی یا پٌج جلسِ در عَل دٍرُ در حىن سِ جلسِ در (اػضای دیاز )لاتل لثَل او زی 

 .خَاّذ تَد ی ٍیاستؼفا

تزای ّز یگه اس  یا سلة شزایظ ػضَی  هجوغ نٌفی یا ّیات هذیزُ  ، ٍ، ػشلدر نَرت استؼفا 14-5

 گزدد.هیجایاشیي تزای هذت تالی هاًذُ )تا تاالتزیي رأی هىتسثِ( الثذل ػضَ ػلیاػضا، 

 .هجذد در ّیات هذیزُ تزگشار خَاّذ شذ ارواى ّیات هذیزُ اًتخاتات در نَرت تغییز 14-6

 هجاس اس در جلسات ّیات هذیزُ ی أالثذل تذٍى داشتي حك ر: حضَر اػضای ػلی1تثصزُ 

 

 : وظایف هیات مدیره15ماده 

 ی اهَر جاری هجوغ نٌفی تزاساس اساسٌاهِادارُ 15-1

 ی هصَتات هجاهغ ػوَهیحانلِگیزی، اجزا ٍ اعشع رساًی ًتایج پی 15-2

ّواٌّای تا هذیزاى داًشااُ جْ  اًتمال ًظزات هتماتل ٍ ارتمای سگغح تاییزگگذاری اػضگای     15-3

 سیاستْای جاری داًشااُ یهجوغ نٌفی رٍ

 ی هجوغ نٌفیّای داخلی ّیات هذیزًُاهِتغییز آییي تْیِ یا 15-4

د پیشٌْادّا ٍ یا هشىشت هغزح شذُ اس سَی تزرسی، اخذ تصوین ٍ اًجام اهَر هصَب در هَر 15-5

 اػضای هجوغ نٌفی

 ّای تخصصی هَرد ًیاس تزای استفادُ حذاو زی اس ظزفی  اػضای ّیات ػلویتشىیل وویتِ 15-6

 پیشٌْاد تغییزات اساسٌاهِ ٍ تؼییي حك ػضَی  15-7
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 فصل سوم: موارد متفرقه

 :16ماده 

حك ػضَی  اػضگا، ّگذایا، ٍلگف یگا     ووه داًشااُ،  ی چَى:هَرد ًیاس هجوغ نٌفی اس هٌاتؼ یتَدجِ

  .ووىْای ًْادّا ٍ ساسهاًْا ٍ یا هزدم لاتل تاهیي اس 

 

 :17ماده 

ل دفتگز ّیگات   در هحگ تَسظ دتیز ّیات هگذیزُ  ّا ٍ هذارن هزتثظ تا هجوغ نٌفی ولیِ سَاتك، ًاهِ

 گزدد.تؼذی هیهذیزُ ًاْذاری شذُ ٍ در اًتْای ّز دٍرُ تحَیل ّیات هذیزُ دٍرُ 

 

 :18ماده 

داًشگااُ   خگار  اس تا اهضای دتیز یا رییس ّیات هذیزُ؛ هىاتثات هجوغ نٌفی هىاتثات داخل داًشااُ 

 گزدداًجام هیتا اهضای رییس ّیات هذیزُ نزفا هجوغ نٌفی 

ًیگش  ًایگة ریگیس    تَاًذ تَسگظ رییس ّیات هذیزُ، اهضاّا هی تَسظدر نَرت نذٍر هجَس  :1تثصزُ

 ذیزد.نَرت پ

 

 :19ماده 

جلسگات  هجگاهغ ػوگَهی ٍ    ٍ نگَرت جلسگات   هصَتاتدتیز ّیات هذیزُ تا رٍشْای استاًذارد تواهی 

 .ًوایذرا اخذ هی ّای هزتَعِاهضارا یث  ٍ  ّیات هذیزُ

 

 :21ماده 

ّوىاری هالی/تجاری تا نٌذٍق رفاُ اػضای ّیات ػلوی،  لیىيهاّی  هجوغ نٌفی غیز تجاری اس . 

هزتثظ ٍ یا ّز ًْاد ٍ ارگاى دیاز هٌَط تِ اخگذ هجَسّگای هشگخ  ٍ هگَردی اس هجوگغ      ّای تؼاًٍی

 .تشهاًغ اس  تَدُ ٍ در آًصَرت ػوَهی
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 :21ماده 

ّیچاًَگِ اًتفگاع هگالی ٍ اداری اس آى تحگ       ی ارواى هجوغ نٌفی افتخگاری اسگ ؛  ػضَی  در ولیِ

هگشن  تَاًگذ  هی ،ت هذیزُأٍ در هَرد اػضای ّی تاشذّزشزایظ ٍلَ تا هجَس هذیزاى داًشااُ هجاس ًوی

 .ػشل اٍ تَسظ هجوغ ػوَهی گزددتصوین تِ 

ِ  نٌفی : درنَرتی وِ ّزیه اس اػضای هجوغ1تثصزُ  ّگا ٍ یگا افگزاد دیاگز در     ، ّیات هگذیزُ، وویتگ

ی ّیات هذیزُ هتحول ّشیٌِ گزدًذ، ایي ّشیٌگِ تگا تاییگذ    راستای اًجام اهَر هحَلِ اس ًاحیِ

ّیات هذیزُ ٍ اس هحل درآهذّای هجوغ نٌفی )پیش یگا پگس اس ّشیٌگِ وگزد( لاتگل      رییس 

 .پزداخ  تَدُ، هذارن ٍ گشارشات دلیك آى تایذ یث  ٍ در هجاهغ ارایِ گزدد

 

 انحالل: 22ماده 

 .الؼادُ هوىي اس اًحشل هجوغ نٌفی فمظ اس عزیك هجوغ ػوَهی فَق 22-1

ای را هزوة اس حذالل رییس یا الؼادُ ّیات تسَیِفَق در نَرت تصَیة عزح اًحشل، هجوغ 22-2

 .خَاٌّذ تَدتؼییي ًفز اس اػضای هجوغ نٌفی  4ًایة رییس آخزیي دٍرُ ٍ 

ًسث  تِ ٍاگگذاری   ،ّیات تسَیِ هَظف خَاّذ تَد پس اس ادای دیَى ٍ ٍ ٍنَل هغالثات آى 22-3

َدُ گشار  ػولىزد خگَد را تگِ   اهشن ٍ اهَال هجوغ نٌفی تِ هؼاًٍ  هالی داًشااُ الذام ًو

 .تِ ریاس  داًشااُ ارسال ًوایذ ع تواهی اػضای هجوغ نٌفی رساًذُ،اعش

پس اس اًحشل، تواهی هصَتات ٍ ّوچٌیي اساسٌاهِ هلغی شذُ ٍ احیای هجذد هجوغ نگٌفی   22-4

 .هستلشم عی تواهی هزاحل اس اتتذای آى خَاّذ تَد

 

اػضگای ّیگات   هادُ در اٍلیي هجوغ ػوَهی )هجوغ هَسساى( هجوگغ نگٌفی    22فصل ٍ  3ایي اساسٌاهِ در 

 تِ تصَیة رسیذ     تتاریخػلوی داًشااُ نٌؼتی ارٍهیِ 

 

 ریاس  ّیات هَسس ٍ اػضای هٌتخة هجوغ ػوَهی هَسساىاهضای رییس داًشااُ، 

 


