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 نامه آيين

 »ندانشجويا شوراي صنفي«

  علوم پزشكي كشور يها دانشكده/دانشگاه

  

  

  قدمهم

و حفظ و دانشجويان در امور صنفي  مشاركتهاي همفكري و  ايجاد بستر مناسب براي تقويت زمينهبه منظور 

بهداشتي، درماني علوم پزشكي و خدمات  يها دانشگاهدر صنفي دانشجويان  ي، شوراپيگيري حقوق و حريم دانشجويي

   .گردد يتشكيل م ،نامه اساس مفاد اين آيين كشور بر

  

   تعاريف –1 ماده

  :رود اصطالحات زير در معاني مربوطه به كار مي

هاي مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز و موسسات ها و دانشكده دانشگاه: دانشگاه  - 1- 1

 .، درمان و آموزش پزشكيآموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت بهداشت

 ، به شرح ذيلمرتبط با دانشجو در محدوده فضاهاي دانشگاهي اموراي از  به مجموعه: حقوق صنفي دانشجويي - 2- 1

   :گردد اطالق مي

 : امور رفاهي شامل .1

 امور تغذيه  •

 ها امور خوابگاه •

ها و  كتابخانهها، امور كمك آموزشي، امكانات و تجهيزات  امور خدمات دانشجويي مشتمل بر فروشگاه •

هاي دانشجويي،  ذهاب، وام هاي مطالعه، خدمات رايانه، دفاتر تكثير، بيمه حوادث دانشجويي، اياب وسالن

 .امكانات بهداشتي و درماني دانشجويان و كار دانشجويي

  خدمات مشاوره بهداشت روان دانشجويان .2

 تربيت بدني دانشجويي .3

 پژوهشي -امور آموزشي .4

ها و گيري سياسي، همكاري، همسويي و حمايت از تشكلمجاز به انجام  فعاليت و موضعشوراهاي صنفي  :تبصره

  .  باشندها نميهاي سياسي داخل و خارج دانشگاهجريان
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 هاي دانشجويي دانشگاه تمامي فضاها و محوطه :فضاهاي دانشگاهي - 3- 1

 ها هاي هر يك از دانشگاه ها و خوابگاه دانشكده :واحد دانشگاهي - 4- 1

اي متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهي است  مجموعه :دانشجويان يصنف شوراي - 5- 1

در دو سطح شوراي صنفي واحدها و شوراي مركزي  و انتخاب شده نامه آيين درچارچوب مقررات موضوع اين كه

طح خدمات به و وظيفه انعكاس مشكالت و پيگيري جهت حل آن به منظور ارتقا س پردازند مي به فعاليتصنفي 

 .دانشجويان از طريق تعامل با مسئولين دانشگاه محل فعاليت را بر عهده دارند

توانند برخي از اختيارات مديريتي و اجرايي مرتبط با دانشجويان را تا هر زماني كه صالح مسئولين دانشگاه مي :تبصره

  .دانند به شوراي صنفي تفويض نمايندمي

هياتي است متشكل از هفت نفر عضو كه  :ي صنفي دانشجويانهيات مركزي نظارت بر شوراها -1-6

نامه را بر  ها همچنين تفسير و پيشنهاد بازنگري اين آيين نظارت بر عملكرد شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه

 .نمايد عهده دارد و جلسات خود را در معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت برگزار مي

براي نظارت بر روند انتخابات مطابق دستور العمل ابالغي از سوي هيات  كميته اي است كه: كميته نظارت  -1-7

 .مركزي نظارت بر شوراهاي صنفي تشكيل مي گردد

كميته اي است كه براي اجراي انتخابات مطابق دستورالعمل ابالغي از سوي هيات مركزي : كميته اجرايي  -1-8

 .نظارت بر شوراهاي صنفي تشكيل مي گردد

  فاهدا – 2ماده 

  .براي مشاركت فعال دانشجويان در امور رفاهي، آموزشي و پژوهشي مرتبط با ايشانايجاد بستر مناسب  - 1- 2

صنفي هاي مرتبط با امور  اجراي فعاليت وريزي  مراحل برنامهدانشجويان در  پررنگ نمودن نقش مشورتي - 2- 2

 .دانشجويي همچنين  آشنايي دانشجويان با فرآيندهاي امور صنفي دانشجويي

  .حقوق مرتبط با دانشجويانافزايش آگاهي دانشجويان با تكاليف و  - 3- 2

 هاي خالق دانشجويي در راستاي بهبود ارائه خدمات دانشجويان دانشگاه از ظرفيت مندي بهره –4- 2

 ربط تا حصول به نتيجه  انعكاس و پيگيري مشكالت صنفي دانشجويان به مسئولين ذي –5- 2

  ها  ها، امكانات و چگونگي اداره امور در دانشگاه آشنايي بيشتر دانشجويان با توانمندياندوزي و  تجربه –2-6 

 هاي همفكري و همدلي دانشجويان و مسئوالن دانشگاه به منظور همكاري متقابل ارتقاء زمينه - 7- 2
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   تشكيالتاركان،  -3ماده 

  :شوراي صنفي واحدها: الف

با  باشد كه اين اعضاء منتخب آن واحد مياعضاي  في است كه متشكل از هر واحد دانشگاهي داراي يك شوراي صن - 1

  . گردند انتخاب مي شمسي سال به مدت يكدر انتخابات،  ) نصف به عالوه يك( آراءمطلق كسب اكثريت 

بت در صورت عدم كسب آراي الزم انتخابات به دور دوم كشيده شده و دو برابر اعضا الزم در دور دوم به رقا: 1تبصره

  .پرداخته و حائزين آراي بيشتر انتخاب خواهند شد

باشند روش انتخاب شوراي  هاي خوابگاهي كه شامل چند بلوك خوابگاهي به صورت مجتمع مي در مجتمع:2تبصره 

دانشجويي فرهنگي و صنفي واحد در هر خوابگاه بصورت مستقل يا به صورت متمركز با تشخيص و صالحديد معاون 

  .دباش دانشگاه مي

در دانشگاه هايي كه معاونت دانشجويي تفكيك شده است تمامي اختيارات معاونت فرهنگي و دانشجويي در : 3تبصره 

  .آيين نامه بر عهده معاون دانشجويي مي باشد

در دانشگاه هايي كه وظايف معاونت فرهنگي و دانشجويي به ساير معاونت ها تفويض شده است وظايف و : 4تبصره 

  .كور در اين آيين نامه نيز به ايشان تفويض مي گردداختيارات مذ

  .است هر واحد دانشگاهي متناسب با تعداد دانشجويان آن واحد مطابق جدول ذيلصنفي تعداد اعضاي شوراي  - 2

  البدل تعداد اعضاي علي  اعضاي منتخبتعداد حداقل   تعداد دانشجويان واحد دانشگاهي

  1  3  نفر 200تا 

201- 500  5  2  

  2  7  بيشترو  501

نفر  3:  ترجيحا با تركيب( نفر 7شامل واحد  صنفي شورايبا هر تعداد دانشجو، پزشكي هاي  در دانشكده: 1تبصره

يا  نفر از دستياران1نفر در مقطع كارورزي،1 نفر مقطع كارآموزي،2دانشجوي دوره علوم پايه و فيزيوپاتولوژي، 

 . است) دانشجويان دوره تحصيالت تكميلي
و  از مقطع علوم پايه ترجيحا ندارند يا دانشجوي دوره تحصيالت تكميلي هايي كه دستيار دانشكده :2تبصره

 .گردند ر انتخاب مينف 2هر كدام  و كارورزي نفر، كارآموزي 3فيزيوپاتولوژي 
تواند  در هر واحد دانشگاهي كه تعداد داوطلبين به حدنصاب نرسد معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه مي :3تبصره

  .زمان انتخابات را تا حداكثر سه هفته به تعويق بياندازد

نصف به عالوه ( آراء با كسب اكثريت مطلق در اولين جلسه خود يك نفر را ي صنفي هر واحد،اعضاي منتخب شورا - 3

  . امضاء مكاتبات را بر عهده دارد شوراي صنفي ونمايند كه وظيفه مديريت  به عنوان دبير انتخاب مي ) يك
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در  يحداكثر به مدت سه دوره متوالبه صورت متناوب بدون محدوديت و يا  ندتوان واحدها مي صنفي دبيران شوراي - 4

  .نماينداين جايگاه  فعاليت 

ء راآ مطلق تيبا حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با كسب اكثرصنفي واحدها جلسات شوراي  - 5

  .باشد ميقانوني ر در جلسه اعضاي حاض) كينصف به عالوه (

واحدهاست كه در اولين  صنفي متشكل از دبيران شوراهاي ؛دانشجويان دانشگاه مركزي صنفي شوراي: ب

نمايند كه وظيفه  به عنوان دبير انتخاب مي) كينصف به عالوه (آراء  مطلقجلسه خود يك نفر را با كسب اكثريت 

واحدهاي مختلف صنفي  هماهنگي بين شوراهاي صنفي مركزي ومكاتبات شوراي  شوراي صنفي و امضاء مديريت

  . دانشگاهي را برعهده دارد

مدت دو دوره متوالي در اين حداكثر به تواند به صورت متناوب بدون محدوديت و يا  دبير شوراي صنفي مركزي، مي  - 1

  .جايگاه فعاليت نمايد

اكثريت مطلق آراء ت يافته و مصوبات آن با كسب با حضور دو سوم اعضاء رسميمركزي  صنفي جلسات شوراي  - 2

  .باشد ميقانوني اعضاي حاضر در جلسه ) نصف به عالوه يك(

   :هيات مركزي نظارت بر شوراهاي صنفي دانشجويان: ج

  :اعضاي هيات مركزي نظارت عبارتند از

 )رييس ( معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت  -

 )دبير(مديركل امور دانشجويي وزارت  -

 اون رفاهي اداره كل امور دانشجويي وزارت مع -

ها با حكم رييس هيات مركزي نظارت بر شوراهاي صنفي  دو نفر از معاونين فرهنگي و دانشجويي دانشگاه -

 )عضو(دانشجويان 

 دو نفر دانشجو به انتخاب معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت -

  وظايف -4ماده 

  : واحدها صنفي وظايف شوراي: الف

راهكارهاي اصالحي پيشنهاد و واحد مربوطه، شناسايي مشكالت و ارائه  انيدانشجو وق دانشجوييپيگيري حق -

  مركزي  صنفي و شورايواحد  ربط يبه مسئوالن ذ

  واحد ربط يمسئوالن ذ، و مركزيصنفي شوراي از طريق پيگيري رفع مشكالت دانشجويان  -

  بات دوره بعديدر مراحل اجرايي برگزاري انتخابا كميته اجرايي همكاري  -

  مركزي براي تأييد صنفي و ارائه آن به شورايشوراي صنفي واحد  نويس شرح وظايف داخلي تهيه پيش -
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 مركزي صنفي ارايه عملكرد ماهانه به شوراي -

 رسيدگي به تخلف، شكايات و اعتراض اعضاي واحد  -

ظارت بر عملكرد وي در انتخاب شهردار خوابگاه توسط شوراي صنفي خوابگاهها و واگذاري اختيارات و ن -

 .چارچوب مقررات ناظر بر شوراها

  :دانشجويان دانشگاه مركزي صنفيوظايف شوراي : ب

ارائه پيشنهاد و  و و انعكاس مشكالت دانشجويانواحدهاي دانشجويي، شناسايي  پيگيري حقوق دانشجويي -

  به منظور بهبود شرايط موجود دانشگاه ربطيمسئوالن ذ به عملياتي راهكار

  واحدها صنفي هاي جاري شوراي ريزي و نظارت بر نحوه اجراي فعاليت نامهبر -

  دانشگاه  ربطيمسئوالن ذطريق   ازپيگيري رفع مشكالت دانشجويان  -

   يمركز ي صنفيتهيه و تدوين شرح وظايف داخلي شورا -

  واحدها  صنفي شرح وظايف داخلي شوراي دييتا -

  ها  آن و مصوباتصنفي واحدها نظارت بر عملكرد شوراي  -

 معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاهعملكرد ماهانه به گزارش ه ئارا -

 رسيدگي به تخلف، شكايات و اعتراض شوراي صنفي واحدها  -

  همكاري با كميته اجرايي جهت اجراي انتخابات  -

  :وظايف هيات مركزي نظارت بر شوراهاي صنفي دانشجويان: ج

ها در خصوص اجراي مفاد آيين نامه شوراي صنفي  دانشگاه مركزي صنفي شوراي نظارت بر عملكرد -

 .دانشجويان

 .تهيه، تفسير و بازنگري آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان -

 .تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و  فرايندهاي مرتبط با شوراي صنفي دانشجويان -

  :انتخابات  -5ماده 

 .نتخابات مي باشدبه عهده كميته اجرايي ا ي صنفيشورابرگزاري انتخابات ادوراي  - 1- 5

 .نظارت بر انتخابات بر عهده كميته نظارت بر انتخابات مي باشد - 2- 5

 15مهر لغايت  15انتخابات شورا صنفي در سال اول طي يك ماه پس از ابالغ آئين نامه و در سالهاي بعد از   - 3- 5

  .آبان برگزار خواهد شد
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صنفي  يعضويت در شورا داوطلبند توان ها كه داراي شرايط ذيل باشند، مي دانشجويان دانشگاهتمامي  - 4- 5

  :گردنددانشجويان 

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران -

  التزام به قانون اساسي و واليت فقيه -

 هاي اسالمي و سياسي در داخل دانشگاهنداشتن مسئوليت و عضويت در شوراي صنفي مركزي تشكل -

  نداشتن بيش از يك ترم مشروطي آموزشي  -

  . واحد دانشگاهي عضويت داشته باشد صنفي در يك شوراي تواند فقط هر دانشجو صرفاً مي -

 .با احتساب ترمي كه در آن انتخابات برگزار مي گردد كمتر از دو ترم نباشدمانده از دوران تحصيل  مدت باقي -

 .توانند عضو شوراي صنفي شوند دانشجويان مشمول قوانين آموزشي ميهمان، نمي -

ن شوراهاي صنفي دانشجويان، كميته اجرايي انتخابات دانشگاه مرجع رسيدگي به تاييد صالحيت داوطلبا - 5- 5

 .باشد مي

  

  ها   اختيارات و حدود فعاليت -6ماده 

مقررات ها و مصوبات شوراهاي صنفي واحدها و شوراي صنفي مركزي بايد در چارچوب قوانين و  فعاليت  - 1- 6

 ي حقوق دانشجويي و در حيطه انشگاههاي ابالغي وزارت متبوع و د نامه مصوب كشور و همچنين قوانين و آيين

  . باشد

در چارچوب مقررات درحوزه اهداف، وظايف واختيارات  توانند مي مركزي صنفي واحدها و شوراي صنفيشوراي  - 2- 6

 .فعاليت نمايند نامه آيين موضوع اين

ات مجدد ، انحالل و انتخابتخلفات ،شكاياتبررسي و رسيدگي به اعتراض و  رعملكرد،نظارت ب نحوه - 7ماده

  .شوراهاي صنفي مطابق با دستور العمل اجرايي كه توسط هيات مركزي نظارت تنظيم خواهد شد، خواهد بود

  

  .باشد رياست  دانشگاه ميآن به عهده  مرتبط با اجرايي و ضوابطنامه  آييناين  حسن اجراي -8ماده

               تاريخ در بند 22و  تبصره 9ماده،  9 ور درهاي علوم پزشكي كش نامه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه آيين -9ادهم

  .االجراست رسيد و از زمان ابالغ الزم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأئيدبه 


