نسخه سوم بعد از تصویب مجمع در تاریخ 96/2/3
و موارد مطروحه در جلسه 97/4/17

بسمه تعالي

اساسنامه شوراي صنفي كاركنان دانشگاه تهران
به منظور ارتقاء سطح مشاركت و همكاري كاركنان با مديريت هاي دانشگاه ،حمايت از حقوق حقهه
كاركنان دانشگاه و پيگيري الزم جهت تحقه وهوانيت توسهن انهها ،ايفهاد منهاي مناسهن جههت انفهام
معاليتهاي موثرتر ،حفظ حرمت و شان كاركنان در دانشگاه ،انعكاس مسائل و مشكالت صهنف كاركنهان
به مديريت دانشگاه ،تقويت تعامل و همدل بيت كاركنان و مسئوليت دانشهگاه و تهالد در جههت ارتقهاء
منزلت و جايگاه اجتماع و معيشت كاركنان ،شوراي تحت عنوان " شوراي صنف كاركنان دانشهگاه "
بر اساس مفاد ايت اساسنامه تشكيل م شود .

ماده  )1كليات و تعاريف
 -1-1شوراي صنف كاركنان دانشگاه تهران كه در ايت اساسنامه به اختصار «شورا» ناميده م شود ،تشكل غير دولت
محسوب م شود كه اركان ان با راي كاركنان رسم  ،پيمان و خريد خدمت دانشگاه تهران تشكيل م شود.
 -2-1شوراي صنف كاركنان دانشگاه داراي نقش مشورت و نظارت بوده و هر گونه همكاري در امور اجراي
دانشگاه ،با توام مسئوالن دانشگاه بالمانع است.
 -3-1مدت معاليت شورا از زمان تاسيس نامحدود بوده و دمتر شورا با هماهنگ با مديريت دانشگاه در محل مناسب در
دانشگاه تهران مستقر خواهد بود.
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ماده  )2اهداف
 -1-2اهداف شورا عبارتند از :

 -1كم ک به ارتقاء شان و جايگاه علم و مديريت دانشگاه تهران و تقويت جايگاه و تاثيرگذاري ان در اموزد
عال كشور به عنوان نماد اموزد عال ؛
 -2ارتقاء سطح مشاركت و همكاري كاركنان با مديريت هاي دانشگاه و تقويت تعامل و همدل بيت كاركنان و
مسئوالن دانشگاه ؛

 -3تالد همه جانبه براي شفاف سازي و گردد سهل و سريع اطالعات ،حمايت از حقوق حقه كاركنان
دانشگاه و پيگيري الزم جهت تحق ووانيت توسن انها ،ايفاد مناي مناسن جهت انفام معاليتهاي
موثرتر ؛
 -4ارزياب مستمر كيفيت اجراي ووانيت  ،مقررات  ،اييت نامه ها و مطالبات حقوو  ،اموزش  ،رماه جاري و
اينده كاركنان در تمام سطوح شغل و طرح كارشناسانه انها نزد مراجع وانون ذيربن به منظور تحق مطالبات
و پيگيري ان تا حصول نتيفه ؛
 -5جمع اوري و بررس اطالعات مربوط به مسائل و مشكالت صنف كاركنان و انعكاس ان به مسئوالن دانشگاه
 -6تالد در جهت ارتقاء جايگاه اجتماع  ،علم و معيشت و پيگيري مطالبات كاركنان دانشگاه تهران ؛
ماده  )3اركان و تشکيالت
 -1-3هيات موسس  :هيات موسس متشكل از تعدادي از كاركنان دانشگاه تهران م باشندكه اودام به تاسيس شورا
نموده اند  .بديه است ايت هيات وظيفه پيگيري امور مربوط به تاسيس و تدويت نهاي اساسنامه شورا را بر عهده
دارد .
 -2-3شوراي صنفي واحد  :شوراي صنف واحد متشكل از  3تا  7نفر از نمايندگان كاركنان دانشگاه م باشند
كه به نسبت تعداد كاركنان ان واحد ( حداول هر 25نفر،يک عنو) با راي مستقيم براي مدت  3سال انتخاب م
شوند
تبصره  : 1براي واحد هاي كمتر از  25نفر يک نفر بعنوان نماينده واحد انتخاب م شود .

تبصره  : 2واحد عبارتست از هر مفموعه دانشگاه كه داراي رياست و مديريت اجراي و حوزه هاي كاري
يكسان هستند  ،اعم از  :پرديس ،دانشكده ،معاونت ،مديريت ،مراكز و موسسات تابعه ؛
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 -1-2-3شرايط عضويت در شوراي صنفي واحد عبارتست از :

الف  -كارمند رسم  ،پيمان و يا ورارداد معيت دانشگاه با حداول  2سال سابقه خدمت در دانشگاه تهران ؛
ب -اشتهار به حست اخالق و رمتار ؛
ج -كاراي در ايفاي مسئوليت هاي اجتماع و بروراري تعامل با كاركنان و مديريت ها ؛
د – نداشتت حكم اننبات از هياتهاي رسيدگ به تخلفات اداري

تبصره  : 3مرجع تعييت صالحيت داوطلبان عنويت در شوراي واحدها در اوليت دوره انتخابات بر عهده كميته
منتخن هيات موسس و در دوره هاي بعدي بر عهده هيات مركزي نظارت خواهد بود .

 -3-3مجمع عمومي نمايندگان شوراهاي صنفي كاركنان  :مفمع عموم

نمايندگان متشكل از

نمايندگان شوراهاي واحدهاي دانشگاه بوده و باالتريت مرجع تصميم گيري م باشد.

تبصره  : 4تعداد نمايندگان شوراي صنف هر يک از واحدها در مفمع عموم به ازاء هر  50نفر جمعيت كارمندي
يک نماينده و حداكثر سه نماينده م باشد كه توسن شوراي صنف واحدها انتخاب و معرم م شوند.
تبصره  : 5واحدهاي كه به حد نصاب  50نفر نم رسند در واحد مشابه ادغام خواهند شد  .در غير ايت صورت
يک نفر به عنوان نماينده كاركنان ان واحد با شوراي صنف واحد مشابه در ارتباط خواهد بود .
تبصره  : 6به منظور حفظ ارتباط و تعامل با بازنشستگان دانشگاه و با هدف استفاده از تفربيات انان ،يک نفر به
نمايندگ از كانون بازنشستگان دانشگاه به عنويت مفمع در م ايد .

 -4-3هيات مركزي نظارت شوراي صنفي  :هيات مركزي نظارت شوراي صنف كاركنان به منظور تقويت
شورا و به عنوان بازوي نظارت و مكري شورا ،از ميان كاركنان خود مكر و با سابقه دانشگاه و توسن مفمع
عموم نمايندگان به تعداد  7نفر و به مدت  4سال با شراين زير انتخاب م شوند:
 -1حداول  10سال سابقه خدمت در دانشگاه تهران بصورت رسم يا پيمان ؛
 -2اشتهار به حست اخالق و رمتار و تعهد نسبت به نظام و وانون اساس ؛
 -3تفربه و توان باال در امور شوراهاي صنف و معاليت هاي اجتماع ؛
 -4معرم از سوي شوراي مركزي صنف دانشگاه و يا نمايندگان شوراي صنف واحدها (حداول  3واحد) ؛
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تبصره  : 7اعناي هيات مركزي نظارت  ،ترجيحا از ميان اعناي مفمع عموم نمايندگان تعييت م گردند .
انتخاب امراد واجد شراين خارج از مفمع عموم نمايندگان نيز بالمانع است .

 -5-3شوراي مركزي صنفي دانشگاه  :شوراي مركزي صنف دانشگاه متشكل از  7نفر از اعناي واجد شراين
و توانمند در امور اجراي شوراهاي واحدها م باشند كه براي مدت  3سال توسن مفمع عموم نمايندگان

انتخاب م شوند .
تبصره  : 8تا زمان تشكيل اوليت مفمع عموم و انتخاب اعناي شوراي مركزي صنف جديد ،مسئوليت هاي ايت
شورا بر عهده اعناي وبل خواهد بود.
تبصره  : 9از هر واحد دانشگاه حداكثر دو نفر م توانند همزمان در شوراي مركزي صنف دانشگاه حنور داشته
باشند .
تبصره  : 10داشتت حداول سه سال سابقه خدمت ،يک سال تفربه حنور در شوراي صنف واحد] براي اوليت دوره
انتخابات ضرورت ندارد[ و يک سال مهلت تا موعد بازنشستگ براي نامزدهاي شوراي صنف دانشگاه ضروري
است.
تبصره  :11شوراي مركزي صنف دانشگاه م تواند بر حسن ضرورت و با نظر مفمع عموم نمايندگان  ،داراي
كميسيون هاي متعددي متشكل از اعناي شوراي واحدها باشد .مسئوليت هر يک از ايت كميسيون ها بر عهده يك
از اعناي شوراي مركزي صنف دانشگاه خواهد بود.
تبصره  : 12شوراي مركزي صنف دانشگاه در اوليت جلسه از ميان اعنا  " ،رئيس شورا  ،ناين رئيس و دبير شورا "
را انتخاب م كنند.
تبصره  : 13اييت نامه داخل شوراي مركزي توسن اعناي شورا تدويت وپس از پيشنهاد ،به تصوين مفمع عموم
م رسد .
تبصره  : 14در انتخابات هر يک از شوراها  ،دو نفر به عنوان عنو عل البدل نيز انتخاب م گردند .
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ماده  )4شرح وظايف و اختيارات :
 -1-4شرح وظايف و اختيارات مجمع عمومي نمايندگان :

 -1-1-4تصوين خن مش و برنامه ساليانه شوراي صنف دانشگاه و ساير طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي جهت تحق
اهداف شوراي صنف از سوي شوراي مركزي و هيات مركزي نظارت ؛
 -2-1-4انتخاب اعناي هيات مركزي نظارت و اعناي شوراي مركزي صنف دانشگاه ؛
 -3-1-4اعمال نظارت بر معاليت هاي شوراي مركزي صنف دانشگاه از طري هيات مركزي نظارت ؛
 -4-1-4تشكيل جلسات منظم مفمع و استماع گزارد شوراي مركزي صنف و هيات مركزي نظارت ؛
 -5-1-4تصميم گيري نهاي در خصوص حل اختالمات داخل  ،لغو عنويت و يا انحالل اركان و تشكيالت شورا ؛
 -6-1-4بررس و تصوين بودجه ساليانه شوراي مركزي صنف و شوراهاي صنف واحدها ؛
 -7-1-4تصوين اييت نامه داخل مفمع عموم نمايندگان و ساير اييت نامه هاي داخل شورا ؛
 -8-1-4اعمال تغييرات  ،اصالحات الزم وتصوين در اساسنامه شوراي صنف كاركنان با حد اول  2/3راي مفمع ؛

تبصره  :15پیشنهاد تغییر اساسنامه شورا به امضای  15نفر از اعضای مجمع عمومی یا کلیه نمایندگان  5واحد
دانشگاه یا شورای مرکزی دانشگاه به هیات رئیسه مجمع ارائه می شود و هیات رئیسه پس از اخذ نظر هیات
مرکزی نظارت ،موارد را در مجمع مطرح خواهد نمود.
تذکر :حد نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی ،نصف به عالوه یک اعضا خواهد بود.
تبصره  : 16هيات رئيسه مفمع عموم شامل رييس  ،ناين رئيس و دبير هر سال يک بار توسن اعناي مفمع
انتخاب م شوند كه وظيفه مديريت جلسات ،پيگيري مصوبات و برگزاري انتخاب شوراي مركزي و هيات
مركزي نظارت شوراي دانشگاه را بر عهده دارند.
 -2-4شرح وظايف و اختيارات شوراي مركزي صنفي دانشگاه :

 -1-2-4انتخاب رئيس  ،ناين رئيس و دبير شورا ؛

تبصره  : 17ناين رئيس و دبير شورا ترجيحا به پيشنهاد رئيس شورا و تصوين شورا خواهد بود .
 -2-2-4اجراي مصوبات مفمع عموم شوراهاي صنف ؛
 -3-2-4تشكيل كميسيون ها و نظارت بر معاليت انها ؛
 -4-2-4ارتباط مستمر با شوراهاي صنف واحدها ،نظارت بر انتخابات از طري كميته ناظر بر انتخابات و معاليت هاي
انها ،توزيع اعتبارات مربوطه ،گزارد گيري و ارزياب شوراهاي صنف واحدها و انتخاب شوراهاي معال ؛
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 -5-2-4تهيه و تدويت برنامه ها و طرح هاي مورد نياز شورا جهت تصوين در مفمع عموم ؛
 -6-2-4ارائه گزارد عملكرد به مفمع عموم و هيات مركزي نظارت ؛

 -7-2-4پيشنهاد تغيير اساسنامه يا انحالل شوراهاي صنف به هيات مركزي نظارت جهت بررس و ارائه به مفمع
عموم نمايندگان ؛
 -8-2-4تعامل با مديران و مسئوالن دانشگاه  ،مديران استان و كشوري و شوراهاي صنف ساير دانشگاهها جهت
دستياب به اهداف صنف ؛
 -9-2-4برگزاري جلسات  ،نشست ها و برنامه هاي مختلف و صدور بيانيه در راستاي اهداف شوراي صنف ؛
 -10-2-4تصوين اييت نامه هاي مورد نياز شورا ؛
 -11-2-4اطالع رسان در زمينه مسائل صنف با بهره گيري از رود هاي مناسن اعم از نشريه  ،سايت الكترونيك و
مناي مفازي و ...
 -3-4وظايف و اختيارات رئيس شوراي مركزي صنفي دانشگاه :

 -1-3-4حنور در جلسات مربوط به امور صنف كاركنان دانشگاه به عنوان نماينده شوراي صنف دانشگاه ؛
 -2-3-4اعالم ديدگاه ها و نظرات شوراي صنف دانشگاه و پرهيز از اظهار نظر شخص ؛
 -3-3-4تشكيل منظم و مديريت جلسات شوراي مركزي صنف دانشگاه ؛
 -4-3-4انتخاب و معرم يک نفر به عنوان مسئول امور مال در صورت صالحديد ؛
 -5-3-4انفام مكاتبات و ابالغ مصوبات شوراي مركزي صنف دانشگاه ؛
 -6-3-4حنور در جلسات مفمع عموم و هيات مركزي نظارت جهت ارائه گزارد ؛
 -4-4وظايف و اختيارات شوراي صنفي واحد :

 -1-4-4برگزاري انتخابات اعناي شوراي صنف واحد با همكاري شوراي مركزي صنف دانشگاه و كميته نظارت بر
انتخابات ؛

تبصره  : 18در صورت رسميت نداشتت شوراي صنف واحد ،مسئوليت برگزاري انتخابات بر عهده كميته اي
مركن از يک نفر از اعناي شوراي مركزي صنف دانشگاه ،يک نفر از كميته نظارت بر انتخابات و يک نفر از
كاركنان واحد ،به انتخاب مسئول واحد خواهد بود.
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 -2-4-4انتخاب رئيس شورا و معرم نماينده يا نمايندگان شوراي صنف واحد به مفمع عموم نمايندگان مطاب
اساسنامه ؛

 -3-4-4تشكيل نشست ها و جلسات مختلف ،بررس و پيگيري مسائل و مشكالت صنف كاركنان واحد و انعكاس ان
به مديريت واحد و شوراي صنف دانشگاه ؛
 -4-4-4حنور معال در جلسات مفمع عموم و ارتباط با ساير شوراهاي صنف واحدها ؛
 -5-4-4ارائه طرح ها و برنامه هاي ساليانه به مفمع عموم شوراي صنف جهت تصوين و تاميت اعتبار ؛

تبصره  : 19شوراي صنف واحد م تواند حسن مورد از اعتبارات تخصيص يامته توسن مديريت واحد نيز استفاده
كند .
 -6-4-4اطالع رسان در زمينه مسائل صنف با بهره گيري از رود هاي مناسن اعم از نشريه  ،سايت الكترونيك و
مناي مفازي و  ...؛
 -5-4وظايف و اختيارات هيات مركزي نظارت شوراي صنفي دانشگاه :

 -1-5-4بررس و ارائه سياست هاي كل شورا جهت تصوين در مفمع عموم نمايندگان ؛
 -2-5-4نظارت بر معاليت هاي شوراي مركزي صنف دانشگاه و رسيدگ به تخلفات احتمال ؛
 -3-5-4تالد براي حل اختالمات بيت شوراي مركزي صنف دانشگاه و شوراي صنف واحدها و ارجاع موضوع به
مفمع عموم نمايندگان در صورت لزوم ؛
 -4-5-4ارائه گزارد عملكرد به مفمع عموم و پيشنهاد طرح ها و برنامه هاي كه نياز به مصوبه مفمع عموم دارد.
 -5-5-4انتخاب دبير هيات مركزي نظارت جهت مديريت جلسات  ،انفام مكاتبات و حنور در جلسات مفمع
عموم نمايندگان ؛
 -6-5-4بررس پيشنهاد تغيير مفاد اساسنامه جهت ارائه به مفمع عموم نمايندگان ؛
 -7-5-4معرم نماينده جهت عنويت در كميته نظارت بر انتخابات و رسيدگ نهاي شكايت هاي در يامت شده در
ايت خصوص ؛
 -8-5-4بررس و ارائه پيشنهاد استعفا  ،استيناح و لغو عنويت اعناي شوراي مركزي صنف به مفمع عموم
نمايندگان ؛
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ماده  )5انتخابات
 -1-5هيات اجراي انتخابات شوراي صنف واحد هاي دانشگاه متشكل از  5نفر م باشد كه از سوي هيات رئيسه
مفمع عموم انتخاب م شوند.

تبصره  : 20انتخابات واحدها حداول سه ماه وبل از پايان مهلت مقرر ( 3سال) از طري مراخوان عموم  ،ثبت نام از
داوطلبان عنويت در شوراي واحد و احراز شراين نامزدها برگزار م شود.
 -2-5كميته اجراي انتخابات شوراي صنف واحد ،متشكل از سه نفر م باشد كه با حنور ناظر شوراي صنف دانشگاه

اودام به برگزاري انتخابات م نمايند .تركين ايت اعنا در اييت نامه اجراي مشخص م شود..
 -3-5كميته نظارت بر انتخابات شوراي صنف واحد ها ي دانشگاه متشكل از  3نفر م باشد كه يک عنو ان به
انتخاب هيات مركزي نظارت  ،يک عنو به انتخاب مفمع عموم و يک عنو ديگر به نمايندگ از سوي
معاونت اداري و مال دانشگاه و از ميان كاركنان خواهد بود و نظارت بر انتخابات واحد ها  ،مفمع عموم و
رسيدگ به تخلفات و شكايات احتمال در تمام مراحل انتخابات را بر عهده دارد.
 -4-5انتخاب اعناي هيات مركزي نظارت و شوراي مركزي صنف دانشگاه بر اساس دوسوم اراء مفمع عموم
است.
 -5-5زمان برگزاري انتخابات شوراي صنف واحدها نيمه دوم سال م باشد.
 -6-5برگزاري انتخابات تكميل براي ترميم اعناي اركان شورا بر اساس مفاد اساسنامه بالمانع است.

ماده  )6مقررات جلسات :
 -1-6مقررات جلسات مجمع عمومي نمايندگان :

 -1-1-6جلسات مفمع عموم در هر ماه حداول يک بار تشكيل م شود.

تبصره  : 21جلسه موق العاده مفمع عموم نمايندگان به درخواست يک سوم از اعناي مفمع و يا به درخواست
نصف بعالوه يک اعناي شوراي مركزي صنف يا هيات مركزي نظارت دانشگاه ضرورت م يابد.
 -2-1-6جلسات مفمع عموم با حنور نصف بعالوه يک اعنا به رسميت م رسد و رسميت مصوبات ان منوط به
احراز اكثريت نسب اراء حاضريت در جلسه است.
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 -3-1-6طرح ها و پيشنهادات در مفمع عموم وابل ارائه هستند كه مورد اوبال يک پنفم اعنا باشد يا از طري
شوراي مركزي صنف و يا هيات مركزي نظارت و به صورت مكتوب به هيات رئيسه مفمع ارائه شود.
 -4-1-6هر يک از اعناي مفمع عموم در جلسات داراي يک ح راي م باشد.

ماده  )7استعفا  ،استيضاح و انحالل
 -7-1بررس پذيرد استعفا يا لغو عنويت اعناي شوراي واحدها و هريک از اعناي شوراي مركزي با درخواست
كتب اكثريت شوراي واحد يا شوراي مركزي دانشگاه ،در صالحيت مفمع عموم م باشد .هيات رييسه مفمع
پس از اعالم نظر هيات نظارت مركزي مراتن را در مفمع مطرح خواهد نمود.
تبصره  : 22داليل لغو عنويت بايد به صورت مكتوب و با تاييد اكثريت نسب (نصف  )1+شوراي متقاض ارايه
شود.
تبصره  : 23امرادي كه با رأي مفمع عموم لغو عنويت م شوند ح شركت در انتخابات دوره بعدي شوراي
صنف را نخواهند داشت.
تبصره  : 24در صورت عدم پذيرد استعفا توسن مفمع عموم و عدم انفام وظايف محوله از سوي عنو شورا،
موضوع در حكم لغو عنويت بوده و مراتن به گزارد شوراي واحد در مفمع عموم مطرح و مصوب خواهد
شد.
 -7-2موضوع انحالل شوراي صنف واحدها ،به پيشنهاد شوراي مركزي و توسن هيات رييسه مفمع به هيات نظارت
منعكس شده و پس اخذ نظر هيات مركزي نظارت در مفمع عموم به رأي گذاشته م شود.
تبصره  : 25داليل درخواست انحالل بايد مستند و مكتوب و مشروح ارايه شود.
 -7-3پيشنهاد استيناح هريک از اعناي شوراي مركزي دانشگاه يا مفموعه شوراي مركزي بايد با درخواست كتب
 10نفر از اعناي مفمع عموم و يا كليه نمايندگان  3واحد دانشگاه ،تسليم هيات رييسه مفمع شود .هيات رييسه
موظف است پس ازكسن نظر هيات نظارت مركزي ،موضوع را كتبا به رييس شوراي مركزي اعالم نمايد.
موضوع استيناح در اوليت جلسه مفمع عموم (كه حداول دوهفته پس از اعالم موضوع به رييس شوراي مركزي
تشكيل م شود) و در حنور نمايندگان هيات نظارت مركزي ،اعالم وصول شده و در همان جلسه به راي
گذاشته خواهد شد .وبل از راي گيري نهاي  ،هر يک از اعناي مورد استيناح ،حداكثر بيست دويقه مرصت دماع
خواهد داشت .ضمنا يک موام و يک مخالف استيناح و هر كدام به مدت  10دويقه اجازه صحبت خواهد
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داشت .پس از ط تشريفات و اعالم كفايت مذاكره توسن رييس جلسه  ،موضوع به راي گذاشته خواهد شد و
استيناح بايد اكثريت نسب اراي حاضريت در جلسه را كسن نمايد.
تبصره  : 26در صورتيكه موضوع استيناح ،كليت شوراي مركزي باشد دو نفر از اعناي شوراي مركزي كه يک
نفر ريس شورا خواهد بود ،در زمان مقرر اجازه صحبت خواهند داشت و به هميت تعداد ،مخالف و موام در زمان
مقرر اعالم نظر خواهند نمود.
تبصره  : 27در صورت تعدد متقاض سخنران از ميان اعناي مخالف و موام در مفمع ،يک نفر به تراض يا به
ويد ورعه انتخاب خواهد شد.
تبصره  : 28عدم حنور اعناي هيات مركزي نظارت مانع از اعالم وصول و اخذ راي نخواهد بود.
تبصره  : 29مهلت هيات مركزي نظارت جهت اعالم نظر مشورت در كليه موارد(اصالح اساسنامه ،لغو عنويت،
انحالل شوراي واحد يا استيناح شوراي مركزي) يک ماه پس از استطالع هيات رييسه خواهد بود .ودر صورت
عدم اعالم نظر موضوع بدون نظر هيات در مفمع مطرح خواهد شد.
تبصره : 30كليه موارد درخواست اعالم نظر يا اعالم نظر مشورت بايد به صورت كتب انفام پذيرد و اتوماسيون
اداري نيز در حكم اعالم كتب خواهد بود.
تبصره  : 31راي گيري در هريک از موارد بر اساس نظر مفمع به صورت كتب يا ويام و وعود خواهد بود .رييس
جلسه كيفيت راي گيري را به راي مفمع گذاشته وحسن مورد مسئول تنظيم صورتفلسه مربوطه خواهد بود.
تبصره  : 32صورتفلسات مربوطه ضرورتا بايد به امناي اعناي هيات رييسه و شوراي مركزي(در غير از موضوع
استيناح) و نمايندگان هيات مركزي نظارت رسيده و با ذكر تاريخ و درج تعداد اراي موام و مخالف و
حدنصاب جلسه ثبت و بايگان شود.
 -4-7در صورت نبودن اعناي عل البدل ،در اوليت جلسه بعد از استعفا  ،مفمع عموم نمايندگان نسبت به انتخاب
اعناي جديد اودام م نمايد.

ماده  )8مرجع حل اختالف و رسيدگي به تخلفات
 -1-8مرجع بدوي رسيدگ به تخلفات و حل اختالف بيت شوراي واحد و شوراي مركزي صنف دانشگاه ،هيات
مركزي نظارت و مرجع نهاي مفمع عموم نمايندگان شوراي صنف دانشگاه م باشد.
 -2-8مرجع حل اختالف بيت شوراي مركزي صنف دانشگاه و مديريت هاي دانشگاه ،هيات رئيسه دانشگاه م باشد.
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ماده  )9بودجه و اعتبارات
 -1-9شوراي صنف دانشگاه جهت تاميت هزينه برنامه هاي خود و طرح هاي پيشنهادي واحد ها كه در جلسه مفمع
عموم به تصوين رسيده است ,ضمت بهره گيري از بودجه اختصاص يامته از طرف هيات رئيسه دانشگاه م
تواند از ساير نهادها و مراكز خارج از دانشگاه نيز به گونه اي كه با اصول شوراي صنف و شان مستقل ايت نهاد
مغاير نباشد استفاده نمايد.
 -2-9ارائه تراز مال شوراي مركزي صنف دانشگاه و شوراي صنف واحدها بر عهده رئيس شورا يا مسؤول امور مال
م باشد كه بايد به تاييد مفامع عموم ذيربن برسد.

اين اساسنامه در  9ماده و  32تبصره در جلسات مورخ  96/2/3و  97/7/17مورد بازنگري و به تصويب
نمايندگان مجمع عمومي شوراي صنفي رسيد .
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