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  بسمه تعالي

  
  
  

  آيين نامه اجرايي شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه تهران
  
  

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 20/5/82 آيين نامه شوراهاي صنفي دانشجويان مصوب مورخ 20به موجب ماده 
  .آيين نامه اجرايي شوراي صنفي دانشگاه تهران به شرح زير تدوين گرديد

به اختصار به جاي شوراي مركزي شوراهاي صنفي دانشجويان » شوراي صنفي دانشگاه«در اين آيين نامه عبارت 
 گاهكوي دانشخوابگاه  دانشكده،  پرديس،به اختصار به جاي شوراي صنفي» شوراي واحد«دانشگاه تهران و از عبارت 

  .  موسسات وابسته به دانشگاه تهران استفاده مي شودسايرو
  

  يف اهداف، كليات و تعار) 1ماده 
 اهداف : 1ماده 

بهبود وضعيت امور صنفي و رفاهي و كمك به ايجاد شرايط و فضاي مناسب تر براي تحصيل، فعاليت و سكونت  -1
  دانشجويان

ايجاد همدلي در ميان دانشجويان و مسئوالن دانشگاه و آشنايي بيشتر آنها با واقعيت ها و مشكالت يكديگر و تقويت  -2
 فضاي مشاركت و همكاري

 آگاهي دانشجويان نسبت به مسائل صنفي براي تبيين حقوق و مسئوليتهاي ايشانافزايش  -3

 تقويت نقش و توسعه فعاليتهاي دانشجويي در امور صنفي و رفاهي -4

  .شوراي صنفي دانشجويان يك واحد دانشگاهي، نماينده دانشجويان آن واحد در امور صنفي و رفاهي مي باشد : 2ماده 
    استخوابگاه دانشجوييچند  يا پرديس/انشگاهي در اين آئين نامه يك يا چند دانشكدهمنظور از واحد د : 1تبصره

  .شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه، نماينده دانشجويان دانشگاه در امور صنفي و رفاهي مي باشد : 3ماده 
ن ذيربط دانشگاه و نظارت وظيفه شوراي صنفي انعكاس و پيگيري امور صنفي و رفاهي دانشجويان از طريق مسئوال : 4ماده 

  .بر امور محوله مي باشد
 داشته در صورت توافق و تصويب شوراي دانشگاه، شوراي صنفي مي تواند در حيطه امور صنفي و رفاهي نقش اجرائي نيز : 2تبصره
  .باشد
  : امور صنفي و رفاهي عبارتند از  : 5ماده 

  امور تغذيه  -1



  2

 امور خوابگاه ها و سكونت دانشجويان -2

امور فروشگاه ها و دفاتر تكثير، اياب و ذهاب دانشجويان، وامهاي دانشجويي و مراكز : ور خدماتي و رفاهي، از قبيل ام -3
 درماني

 امور كتابخانه ها و مراكز كامپيوتر: امور كمك آموزشي از قبيل  -4

 خدمات آموزشي مرتبط با دانشجويان -5

 گاهامور ديگر به پيشنهاد شوراي صنفي و تصويب شوراي دانش -6

 دانشگاه كه بر اساس آئين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان تشكيل گرديده است، وظيفه رسيدگي به تهيات نظار : 6ماده 
  .به عهده داردجديد را يب دستورالعمل اجرايي وتصدر صورت نياز تخلفات شوراي صنفي و 

نامه تشكيل مي شود مرجع تجديدنظر در آراء  آيئن 25هيات مركزي نظارت شوراهاي صنفي؛ كه بر اساس ماده  : 7ماده 
  .هيات نظارت دانشگاه در مورد شوراهاي صنفي دانشجويان مي باشد

  
  اركان و تشكيالت) 2ماده 

 مجمع عمومي شوراهاي صنفي دانشگاه متشكل از : مجمع عمومي شوراهاي صنفي دانشجويان دانشگاه تهران-2-1
 .باشد گيري شوراهاي صنفي دانشگاه مي ترين مرجع تصميم نمايندگان شوراهاي واحدها بوده و عالي

 نفر و حداكثر 1 نفر دانشجو يا كمتر از آن 1000تعداد نمايندگان شوراي صنفي هر يك از واحدها در مجمع عمومي به ازا هر : 3تبصره 
  . نفر نماينده در مجمع عمومي دارد4شوراي صنفي كوي دانشگاه .  نفر مي باشد3

 شوراي صنفي دانشگاه متشكل از هفت نفر عضو رسمي و دو نفر عضو علي البدل از :نفي دانشگاه شوراي ص-2-2
 .نمايندگان شوراهاي واحد ها مي باشد كه براي مدت يك سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند

  . متعددي باشدشوراي صنفي دانشگاه مي تواند بسته به ضرورت با نظر مجمع عمومي داراي كميسيون هاي : 4تبصره 
اعضاي شوراي صنفي دانشگاه از ميان خود يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي كند كه وظيفه سخنگويي شورا را نيز به : 5تبصره 

 . دبير شورا در صورت تمايل مي تواند وظيفه سخنگويي را به يكي از اعضاي شوراي صنفي دانشگاه تفويض نمايد. عهده دارد

 شوراي صنفي واحد متشكل از پنج تا هفت نفر از نمايندگان دانشجويان دانشكده، پرديس و يا :واحد شوراي صنفي -2-3
  .  خوابگاه مي باشند كه با راي مستقيم دانشجويان براي مدت يك سال انتخاب مي شوند

 
  شرح وظايف و اختيارات) 3ماده 

 

 شرح وظايف مجمع عمومي -1-3

جرايي شوراي صنفي دانشگاه و يا شوراي صنفي واحد ها درصورت لزوم و ارائه به هيات  پيشنهاد تغيير آيين نامه ا-1-1-3
  .نظارت دانشگاه جهت تصويب

   انتخاب اعضاي شوراي صنفي دانشگاه-2-1-3
   تصميم گيري پيرامون طرح ها و پيشنهادات مطروحه كه نياز به تصويب مجمع عمومي دارد-3-1-3
   شوراي صنفي دانشگاه و يا طرح استيضاح آنها رسيدگي به استعفاي اعضاي-4-1-3
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   تعيين يك نماينده جهت حضور درهيات نظارت بر انتخابات شوراي صنفي دانشگاه-5-1-3
 بررسي و تصويب بودجه ساليانه شوراهاي صنفي و طرح هاي پيشنهادي كه توسط شوراي صنفي دانشگاه پيشنهاد -6-1-3

  .مي گردد
  

  شوراي صنفي دانشگاه شرح وظايف و اختيارات-2-3

هاي مندرج   بسترسازي درراستاي ايجادفضاي مناسب براي توسعه فعاليت هاي قانونمند دانشجويي و تقويت ارزش-1-2-3
  در آيين نامه شوراي صنفي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

ريات دانشجويان دانشگاه تهران در امور  ارتباط مستمر با نهادها و تشكل هاي دانشجويي و جمع آوري و ارزيابي نظ-2-2-3
  صنفي جهت ارائه به مسؤولين ذيربط

سايت ,  اطالع رساني به دانشجويان در زمينه هاي صنفي با بهره گيري از روش هاي مناسب از جمله نشريه-3-2-3
  ... . الكترونيكي و 

   اعالم مواضع مجمع عمومي-4-2-3
  دانشگاه تهران دانشجويان صنفي جهت رسيدن به اهداف ه ومديران استاني وكشوري برقراري تعامل بامسؤولين دانشگا-5-2-3
  هاي مساعدجهت پاسخگو نمودن مسوولين ذيربط هايي دردانشگاه در راستاي فراهم نمودن زمينه  برگزاري نشست-6-2-3
  .ررات دفاع از حقوق دانشجويان و پيگيري خواسته هاي قانوني آنان در چارچوب ضوابط ومق-7-2-3
   اخذ گزارش و نظارت بر عملكرد شوراي صنفي واحد ها-8-2-3
   نظارت بر حسن اجراي انتخابات شوراي صنفي واحد ها-9-2-3

اعمال نظارت توسط يكي از اعضاي شوراي صنفي دانشگاه به عنوان عضو هيئت نظارت بر انتخابات شوراي صنفي واحد : 6تبصره
  .صورت مي گيرد

   شوراي صنفي دانشگاه و تشكيل كميسيون هاي اجرايي انتخاب دبير-10-2-3
  :  وظايف و اختيارات دبير شوراي صنفي-3-3
   انجام مكاتبات و ابالغ مصوبات و اداره كليه جلسات شوراي صنفي و مجمع عمومي شوراي صنفي دانشگاه-1-3-3
 حضور در كليه جلسات مربوط به شوراي صنفي به عنوان نماينده شوراي صنفي دانشگاه تهران  -2-3-3

   انتخاب و معرفي يك نفر از اعضاي شوراي صنفي دانشگاه به عنوان معاون دبير شوراي صنفي-3-3-3
   انجام امور مالي شوراي صنفي دانشگاه-4-3-3

لسه شوراي صنفي دانشگاه مطرح و تصويب شود و درصورت فوريت و عدم تشكيل هرگونه مكاتبه از جانب دبير بايد در ج: 7تبصره
  .جلسه با اطالع و موافقت اكثريت نسبي اعضاي شوراي صنفي دانشگاه انجام گيرد

  .دبير شوراي صنفي دانشگاه مي تواند مسووليت امور مالي را به يكي از اعضاي شورا تفويض نمايد: 8تبصره
  .غياب دبير وظايف او را بر عهده دارد معاون دبير در -5-3-3
 سخنگوي شوراي صنفي دانشگاه وظيفه دارد مصوبات و نظرات شوراي صنفي ومجمع عمومي شوراي صنفي -6-3-3

  .دانشگاه را در جلساتي كه شركت مي كند و يا در مصاحبه هايي كه انجام مي دهد منعكس نمايد
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جلسات و مجامع خارج از شوراي صنفي دانشگاه از ابراز نظريات شخصي خود سخنگوي شوراي صنفي دانشگاه بايد در : 9تبصره
  .بپرهيزد و صرفا بيان كننده راي شورا باشد

 
  انتخابات) 4ماده 

 هيئت اجرايي انتخابات شوراي صنفي دانشگاه متشكل از سه نفر مي باشد كه از ميان اعضاي شوراي صنفي دوره قبل -1-4
 .را برگزيده مي شونددانشگاه و به انتخاب آن شو

 هيئت نظارت بر انتخابات شوراي صنفي دانشگاه شامل يك عضو دانشجويي به انتخاب مجمع عمومي و يك عضو از -2-4
 .شوراي صنفي دانشگاه و يك نماينده از هيئت نظارت بر تشكل هاي دانشگاه مي باشند

  شرايط نامزدهاي انتخابات شوراي صنفي دانشگاه-3-4

  :وراي صنفي بايد داراي شرايط زير باشندنامزد هاي ش
 . نيمسال از تحصيل فرد گذشته باشديكحداقل  -1

 . كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري باقي مانده باشددوره هاي نيمسال به اتمام تحصيل فرد براي دو حداقل  -2

 . باشدرشد و دكتري براي دوره كارشناسي ا14براي دوره كارشناسي وكمتر از 12 كمتر از  نبايد معدل فرد -3

 .دنبيشتر از يك نيمسال مشروطي داشته باشدانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري نبايد   -4

 . هيچ گونه حكم قطعي از كميته انضباطي دانشگاه نداشته باشد -5

 .   انتخاب اعضاي شوراي صنفي دانشگاه بر اساس اكثريت نسبي آرا مجمع عمومي مي باشد-4-4

ر و مسؤولين كميسيونهاي شورا بر عهده شوراي صنفي دانشگاه مي باشد كه با توجه به اكثريت نسبي آرا  انتخاب دبي-5-4
 . صورت مي گيرد

 نفر از ميان اعضاي قبلي و با انتخاب مجمع 2 نفر اعضاي جديد و 5 انتخابات شوراي صنفي دانشگاه براي تعيين -6-4
 . عمومي صورت مي گيرد

 .دانشگاه هر دوره، براي انتخاب اعضاي شوراي جديد فاقد حق راي مي باشند اعضاي شوراي صنفي -7-4

  
  قوانين جلسات) 5ماده 

  

  قوانين جلسات مجمع عمومي-1-5

  . جلسه مجمع عمومي در هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي شود-1-1-5
 يا به درخواست شوراي صنفي دانشگاه جلسه فوق العاده مجمع عمومي به درخواست حداقل يك سوم از اعضاي مجمع و: 10تبصره 

  . ضرورت مي يابد
  .  جلسات مجمع عمومي با حضور دو سوم اعضاي مجمع به رسميت مي رسد-2-1-5
  . رسميت مصوبات مجمع عمومي منوط به احراز اكثريت نسبي آرا حاضرين در جلسه است-3-1-5
 قابليت بحث دارند كه حداقل مورد اقبال يك پنجم  طرح ها و پيشنهاداتي از طرف مجمع عمومي در جلسه مجمع-4-1-5

  .از اعضاي مجمع عمومي باشند
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  .  طرح هايي كه به مجمع عمومي ارائه مي شوند بايد به صورت مكتوب به دبير جلسه تسليم گردد-5-1-5
ا وجود حق  جلسه غيبت داشته باشد آن واحد ب2 در صورتي كه نماينده شوراي واحد در مجمع عمومي بيش از -6-1-5

در صورت تكرار غيبت، حق راي واحد .  جلسه فاقد حق راي در جلسات مي باشد3تا , حضور در جلسات آتي
  .مربوطه بطور دايم لغو و اعتباري از محل بودجه شوراي صنفي دانشگاه نيز به آن واحد تعلق نمي گيرد

  .راي مي باشند هر يك از اعضاي مجمع عمومي دانشگاه در جلسات داراي يك حق -7-1-5
  قوانين جلسات شوراي صنفي دانشگاه-2-5

  .  جلسات شوراي صنفي دانشگاه حداقل هفته اي يك بار تشكيل مي شود-1-2-5
  .   نفر از اعضاي شورا ضرورت مي يابد2تشكيل جلسه فوق العاده به درخواست دبير و يا حداقل : 11تبصره 

  .كثريت نسبي اعضا رسميت مي يابد جلسات شوراي صنفي دانشگاه با حضور ا-2-2-5
  . رسميت مصوبات شوراي صنفي دانشگاه منوط به كسب اكثريت نسبي آرا حاضرين در جلسه است-3-2-5
 چنانچه عضو شوراي صنفي دانشگاه بيش از سه جلسه غيبت در جلسات شورا و مجمع عمومي داشته باشد عضويت -4-2-5

  . وي لغو مي شود
  .  عضويت عضو يا اعضايي از شوراي صنفي، اعضاي علي البدل به شورا دعوت مي شونددر صورت لغو: 12تبصره 

  

  استعفا و استيضاح)6ماده 
  . رسميت استعفاي هر يك از اعضاي شوراي صنفي دانشگاه منوط به موافقت اكثريت نسبي شورا است-1-6
 .  ي مجمع عمومي قرار گيرد استعفاي دسته جمعي اعضاي شورا بايد مورد تاييد اكثريت نسبي اعضا-2-6

  مجمع عمومي نسبت به انتخاب اعضاي جديد اقدام , اولين جلسه بعد از استعفاي اعضاي شوراي صنفي دانشگاه  در-3-6
 .مي كند

 استيضاح عضو يا اعضاي شوراي صنفي دانشگاه حداقل به درخواست يك پنجم اعضاي مجمع عمومي و يا اكثريت -4-6
  .  في دانشگاه قابل ارائه به مجمع عمومي استنسبي اعضاي شوراي صن

 
  مرجع حل اختالف) 7ماده 

مجمع عمومي شوراي صنفي دانشگاه مي باشد و ,  مرجع حل اختالف بين شوراي واحد و شوراي صنفي دانشگاه-1-7
  .تصميم و راي نهايي مجمع عمومي الزم االجراست

  .ريت هاي دانشگاه، هيئت نظارت بر تشكل هاي دانشگاه مي باشد مرجع حل اختالف بين شوراي صنفي دانشگاه و مدي-2-7
  

  بودجه و اعتبارات)8ماده 
 شوراي صنفي دانشگاه جهت تامين هزينه هاي خود و طرح هاي پيشنهادي واحد ها كه در جلسه مجمع عمومي به -1-8

  ي و فرهنگي دانشگاه ضمن بهره گيري از بودجه اختصاص يافته از طرف معاونت دانشجوي, تصويب رسيده است
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مي تواند از ساير نهادها و مراكز خارج از دانشگاه نيز به گونه اي كه با اصول شوراي صنفي و شان مستقل اين نهاد 
  .مغاير نباشد استفاده نمايد

 عمومي  ارائه تراز مالي شوراي صنفي دانشگاه بر عهده دبير و يا مسؤول امور مالي مي باشد كه بايد به تاييد مجمع-2-8
  .برسد

  

 به تصويب هيئت نظارت دانشگاه تهران رسيد و از 12/08/1387 تبصره در تاريخ 12 بند و 75و  ماده، 8اين آيين نامه با 
  .تاريخ تصويب الزم االجراست

  


