
  آشور پزشكي علوم هاي دانشكده و دانشگاهها دانشجويان صنفي شوراي نامه آئين

 مقدمه

هاي علوم پزشكي آشور در  به منظور بهبود بخشيدن به شرائط زندگي دانشجويان و بسترسازي مشارآت دانشجويان دانشگاهها و دانشكده
هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  دانشگاهها و دانشكدهامور صنفي و رفاهي دانشجويي، شوراهاي صنفي دانشجويان با حمايت 

  .گردند آشور بر اساس مفاد اين آيين نامه تشكيل مي

  تعاريف - ١ماده 

گردد آه سببَ دارا بودن نقش اجتماعي مشترك، با عنواني واحد در جامعه شناخته  اي از افراد اطالق مي صنف به مجموعه :تعريف صنف - ١- ١
  .شوند مي

اي از امور آمك آموزشي، رفاهي و معيشتي مرتبط با دانشجو در محدوده  امور صنفي، صرفًا به مجموعه: امور صنفي دانشجويي - ١- ٢
گردد آه دانشجويان عضو شوراهاي صنفي واحدهاي مختلف دانشگاهي در چارچوب مقررات موضوعه و اين  فضاهاي دانشگاهي اطالق مي

  .نمايند يت مينامه در اين راستا فعال آيين

  ها و خوابگاهها عبارتست از محوطه دانشگاه، دانشكده: فضاهاي دانشگاهي - ١- ٣

هاي فوق حسب  هاي شوراي صنفي خارج بوده و فعاليت هاي فرهنگي، سياسي، آموزشي و پژوهشي از شمول فعاليت انجام فعاليت: تبصره
  .باشند هاي فرهنگي، هنري و علمي، پژوهشي مي نامه تشّكلهاي اسالمي دانشگاهيان، آانون مورد مشمول آيين

  .باشد هاي علوم پزشكي مي ها و خوابگاههاي هر يك از دانشگاهها يا دانشكده منظور از واحد دانشگاهي دانشكده: واحد دانشگاهي - ١- ٤

از طريق انتخابات در  ساختاري متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهي است آه: شوراي صنفي دانشجويان - ١- ٥
  .شوند نامه انتخاب مي چارچوب اين آيين

  اهداف -:٢ماده 

  هاي قانونمند دانشجويي در امور صنفي مربوط به آن ارتقاء مشارآت و توسعه فعاليت -١- ١

  ايجاد بستر مناسب در جهت ارائه پيشنهادات و نظرات دانشجويي در مورد امور صنفي مربوطه -٢- ٢

ريزي و نظارت بر  گيري از توانائيهاي و مشارآت دانشجويان در مراحل برنامه بهبود شرايط رفاهي و معيشتي دانشجويان با بهرهمشارآت در  -٢- ٣
  هاي مرتبط با امور صنفي نحوه اجراي فعاليت

يا دانشكده علوم پزشكي  تالش در جهت تبيين،حفظ و پيگيري حقوق مرتبط با امور صنفي دانشجويان از طريق شوراي دانشجويي دانشگاه -٢- ٤
  آشور

تالش براي ايجاد بستر مناسب در جهت ارتقاء همفكري و همدلي در بين دانشجويان و مسئولين دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي ذيربط و  -٢- ٥
  ها و مشكالت يكديگر جهت همكاري متقابل آشنايي بيشتر آنان با واقعيت

  تشكيالت - ٣ماده

هي، اعضاي شوراي صنفي با حضور حداقل يك سوم دانشجويان آن واحد و با آسب اآثريت نسبي آراء به مدت يكسال در هر واحد دانشگا -٢- ١
  .گردند انتخاب مي

در صورت عدم شرآت، حداقل يك سوم دانشجويان هر واحد در مرحلة اول انتخابات، مرحله دوم آن واحد با فاصله سه ماهه برگزار  :تبصره 
  .گردد مي

نمايند آه وظيفه مديريت جلسات و امضاء و ابالغ مصوبات شورا  ي منتخب هر شورا در اولين جلسه، يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مياعضا -٣- ٢
  .را به عهده دارد

 جلسات شوراي صنفي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با آسب آراء نصف به اضافه يك اعضاي حاضر قابل ابالغ :تبصره
  .باشد مي



گردد آه وظيفه پيگيري امور صنفي  شوراي صنفي مرآزي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي از دبيران شوراهاي صنفي واحدها تشكيل مي -٣- ٣
  .در سطح دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و هماهنگي بين شوراهاي صنفي واحدهاي مختلف دانشگاهي را بر عهده دارد

نامه داخلي در شوراي صنفي مرآزي  اهاي صنفي واحدهاي خوابگاهي برادران و خواهران يك الي چهار نفر بر طبق آييناز مجموع شور :تبصره 
  .عضويت خواهند داشت

هاي بعدي توسط شوراي صنفي مرآزي  انتخابات اولين شوراي صنفي واحدها توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ذيربط و در دوره -٣- ٤
  .گردد با نظارت معاونت دانشجويي و فرهنگي برگزار ميدانشگاه و 

  .گردد انتخابات شوراي صنفي واحدها در فاصله زماني پانزدهم مهرماه لغايت پانزدهم آبانماه هر سال برگزار مي: تبصره 

  )مطابق جدول ذيل. (باشد تعداد اعضاء شوراي هر واحد دانشگاهي متناسب با تعداد دانشجويان آن واحد و حداقل سه نفر مي -٣- ٥

 تعداد دانشجويان واحد دانشگاهي تعداد نماينده تعداد اعضاي علي البدل
 نفر و آمتر ١٥٠تا نفر ٣ نفر ١
 ١٥١-٣٠٠نفر٥نفر٢
 ٣١٠-٥٠٠ نفر ٧ نفر ٢
 و بيشتر ٥٠١ نفر ٩ نفر ٣

  .هاي داخلي تغييراتي در جدول فوق ارائه نمايند نامه توانند بر طبق آيين شوراي دانشجويي دانشگاهها مي : ١تبصره 

نفر در  ٢نفر مقطع آارآموزي،  ٢نفر دانشجوي دوره علوم پايه و فيزيوپاتولوژي،  ٣(نفر  ٩در دانشكده پزشكي شوراي صنفي شامل  :٢تبصره 
  .باشد مي )نفر از دستياران ٢مقطع آارورزي و 

  .گردند نفر انتخاب مي ٢نفر و آارورزي  ٣نفر و آارآموزي  ٤هايي آه دستيار ندارد، از مقطع علوم پايه و فيزيوپاتولوژي  دانشكده:  ٣تبصره 

شوراي صنفي توانند  نفر دستيار و دانشجوي دوره تحصيالت تكميلي دارند، مي ٥٠هاي علوم پزشكي آه بيش از  دانشگاهها يا دانشكده :٤تبصره 
  .گردد جداگانه تشكيل دهند و دبير اين شورا مستقيمًا عشو شوراي صنفي مرآزي مي

  شرايط عضويت - ٤ماده 

توانند آانديداي عضويت در شوراي صنفي  هاي علوم پزشكي آشور آه داراي شرايط ذيل باشند، مي تمام دانشجويان دانشگاهها يا دانشكده
  .گردند

  تخلف در آميته انطباق دانشگاهنداشتن حكم قطعي  -٤- ١

  نداشتن سوء شهرت به تأييد شوراي دانشجويي دانشگاه  -٤- ٢

  نداشتن بيش از يك ترم مشروطي آموزشي -٤- ٣

  .تواند فقط در يك شوراي صنفي عضويت داشته باشد هر دانشجو مي -٤- ٤

  .دمدت باقيمانده از دوران تحصيل اعضاء نبايد آمتر از يك دوره شورا باش -٤- ٥

  .باشد مدت فعاليت هر دوره شورا، يك سال شمسي تمام از زمان انتخابات مي :تبصره

  ميهمان نبودن از ساير دانشگاهها و ميهمان نشدن در ساير دانشگاهها -٤- ٦

  گذراندن حداقل يك ترم تحصيلي از تحصيالت آنها -٤- ٧

  اختيارات و حدود فعاليت - ٥ماده 

هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و  نامه نبايد نافي قوانين و مقررات مصوب آشور و همچنين قوانين و آيين ها و مصوبات شوراها فعاليت -٥- ١
  .آموزش پزشكي و دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي ذيربط باشد

  .اقدام خواهد نمود باشد و اين شورا مطابق قوانين مربوطه شوراي دانشجويي دانشگاه ذيربط مي) ٥-١بند (مرجع نظارت بر مفاد  -٥- ٢



  .شوراهاي صنفي دانشجويان، صرفًا داراي نقش مشورتي و نظارتي است -٥- ٣

هايي به منظور پيگيري وظايف  هاي داخلي نسبت به ايجاد آميته نامه توانند براي انجام شرح وظايف خود و بر طبق آيين شوراهاي صنفي مي -٥- ٤
  .محوله اقدام نمايند

  شوراي صنفي مرآزي) الف

  بررسي وضعيت امور صنفي واحدهاي دانشجويي، تعيين مشكالت و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين مربوطه) الف -٥- ١

  هاي جاري امور صنفي با هماهنگي مسئولين مربوطه ريز و نظارت بر نحوه اجراي فعاليت همكاري در مراحل برنامه) الف -٥- ٢

  دانشجويان از طريق شوراي دانشجويي دانشگاه و ارائه پيشنهادات اصالحي به شوراي مذآور پيگيري در جهت رفع مشكالت صنفي) الف -٥- ٣

  .نامه داخلي آه پس از تصويب شوراي دانشجويي، قابل اجرا خواهد بود تدوين آيين) الف -٥- ٤

  اي شوراي دانشجويي دانشگاه مربوطهپيشنهاد چهار نفر از اعضاي شوراي صنفي مرآزي به رياست دانشگاه، به منظور انتخاب اعض) الف -٥- ٥

  همكاري در مراحل اجرايي برگزاري انتخابات دوره بعدي واحدها با نظارت معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي و شوراي صنفي مرآزي) الف -٥- ٦

  نظارت بر عملكرد شوراي صنفي واحدها و مصوبات آنها) الف -٥- ٧

  :شوراي صنفي واحدها ) ب

  وضعيت امور صنفي واحد مربوطه، تعيين مشكالت و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين مربوطهبررسي ) ب-٥- ١

  هاي جاري امور صنفي با همكاري مسئويلن مربوطه ريزي و نظارت بر فعاليت همكاري در مراحل برنامه) ب-٥- ٢

  ارائه پيشنهادات اصالحي به شوراي مذآورپيگيري در جهت رفع مشكالت صنفي دانشجويان از طريق شوراي صنفي مرآزي و ) ب-٥- ٣

  همكاري با شوراي صنفي مرآزي در مراحل اجرايي برگزاري انتخابات دوره بعدي با نظارت معاونت دانشجويي و فرهنگي) ب-٥- ٤

  معرفي نماينده شورا، جهت عضويت در شوراي صنفي مرآزي) ب-٥- ٥

  وراي صنفي مرآزينامه داخلي و ارائه به ش تدوين پيش نويس آيين) ب-٥- ٦

  رسيدگي به تخلفات و شكايات - ٦ماده 

چنانچه هر يك از اعضاي شوراي صنفي دانشجويان در آميته انظباطي دانشگاه محكوم قطعي گردند، عضويت آنها در شورا از تاريخ ابالغ  -٦- ١
  .شود حكم ملغي شده و از اعضاي علي البدل به عنوان جايگزين استفاده مي

  .باشد شكايات وارده از شوراي صنفي واحدها بر عهده شوراي صنفي مرآزي مي رسيدگي به -٦- ٢

  .باشد رسيدگي به شكايات وارده از شوراي صنفي مرآزي بر عهده شوراي دانشجويي دانشگاه مي -٦ - ٣

  انحالل شوراي صنفي – ٧ماده 

در اين . نمايد شگاهع نسبت به انحالل شورا اقدام ميدر صورت عدم صالحيت شوراي صنفي جهت ادامه فعاليت، شوراي دانشجويي دان -٧- ١
  .نمايد ماه نسبت به تشكيل مجدد شورا اقدام مي ٣صورت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ذيربط، طي 

گي وزارت تواند موارد و دالئل مستند خود را به معاونت دانشجويي و فرهن شوراي صنفي در صورت اعتراض نسبت به حكم انحالل مي: تبصره
  .گيري نهايي ارسال نمايد بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهت تصميم

  بودجه - ٨ماده 

  .هزينه و امكانات مورد نياز شوراي صنفي، پس از تأييد شوراي دانشجويي دانشگاه از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه تأمين خواهد شد -٨- ١



  مرجع نظارت و تفسير - ٩ماده 

  .باشد نامه بر عهده معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ين آيينتفسير موارد ا -٩- ١

  مرجع تصويب -١٠ماده 

جهت اجرا به  ٧/٨/٨٩تبصره در تاريخ  ١٣بند و  ٤٤ماده و  ١٠آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي آشور در  - ١٠- ١
  .ي به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيدمدت يكسال به صورت آزمايش

 


