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 قدمهم
و حفظ و دانشجويان در امور صنفی  مشاركتهاي همفکري و ايجاد بستر مناسب براي تقويت زمینهبه منظور 

بهداشتی، درمانی علوم پزشکی و خدمات  يهادانشگاهدر صنفی دانشجويان  ي، شوراپیگیري حقوق و حريم دانشجويی
  .گرددیتشکیل م ،نامهاساس مفاد اين آيین كشور بر

 

  تعاريف –1 ماده
 رود:اصطالحات زير در معانی مربوطه به كار می

هاي مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراكز و موسسات ها و دانشکدهدانشگاه: دانشگاه  -1-1
 ، درمان و آموزش پزشکی.آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت

 ، به شرح ذيلمرتبط با دانشجو در محدوده فضاهاي دانشگاهی اموراي از : به مجموعهحقوق صنفی دانشجويی -2-1
  :گردداطالق می

 امور رفاهی شامل:  .1

  امور تغذيه 

 هاامور خوابگاه 

 ها و كتابخانهها، امور كمك آموزشی، امکانات و تجهیزات امور خدمات دانشجويی مشتمل بر فروشگاه
هاي دانشجويی، ذهاب، وام هاي مطالعه، خدمات رايانه، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث دانشجويی، اياب وسالن

 امکانات بهداشتی و درمانی دانشجويان و كار دانشجويی.

 خدمات مشاوره بهداشت روان دانشجويان .2

 تربیت بدنی دانشجويی .3

 پژوهشی -امور آموزشی .4

ها و گیري سیاسی، همکاري، همسويی و حمايت از تشکلمجاز به انجام  فعالیت و موضعشوراهاي صنفی  تبصره:

 باشند.  ها نمیهاي سیاسی داخل و خارج دانشگاهجريان
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 هاي دانشجويی دانشگاهتمامی فضاها و محوطه :فضاهاي دانشگاهي -3-1

 هاهاي هر يك از دانشگاهها و خوابگاهدانشکده واحد دانشگاهي: -4-1

اي متشکل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهی است مجموعه دانشجويان: يصنف شوراي -5-1

در دو سطح شوراي صنفی واحدها و شوراي مركزي  و انتخاب شده نامهآيین درچارچوب مقررات موضوع اين كه
طح خدمات به و وظیفه انعکاس مشکالت و پیگیري جهت حل آن به منظور ارتقا س پردازندمی به فعالیتصنفی 

 دانشجويان از طريق تعامل با مسئولین دانشگاه محل فعالیت را بر عهده دارند.

توانند برخی از اختیارات مديريتی و اجرايی مرتبط با دانشجويان را تا هر زمانی كه صالح مسئولین دانشگاه می تبصره:

 دانند به شوراي صنفی تفويض نمايند.می

هیاتی است متشکل از هفت نفر عضو كه  ي صنفي دانشجويان:هیات مرکزي نظارت بر شوراها -6-1

نامه را بر ها همچنین تفسیر و پیشنهاد بازنگري اين آيیننظارت بر عملکرد شوراي صنفی دانشجويان دانشگاه
 نمايد.عهده دارد و جلسات خود را در معاونت فرهنگی و دانشجويی وزارت برگزار می

براي نظارت بر روند انتخابات مطابق دستور العمل ابالغی از سوي هیات  كمیته اي است كهکمیته نظارت:   -7-1

 مركزي نظارت بر شوراهاي صنفی تشکیل می گردد.

كمیته اي است كه براي اجراي انتخابات مطابق دستورالعمل ابالغی از سوي هیات مركزي کمیته اجرايي:   -8-1

 نظارت بر شوراهاي صنفی تشکیل می گردد.

 فاهدا – 2ماده 

 براي مشاركت فعال دانشجويان در امور رفاهی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با ايشان.ايجاد بستر مناسب  -2-1
صنفی هاي مرتبط با امور اجراي فعالیت وريزي مراحل برنامهدانشجويان در  پررنگ نمودن نقش مشورتی -2-2

 .دانشجويی همچنین  آشنايی دانشجويان با فرآيندهاي امور صنفی دانشجويی

  .حقوق مرتبط با دانشجويانافزايش آگاهی دانشجويان با تکالیف و  -2-3

 هاي خالق دانشجويی در راستاي بهبود ارائه خدمات دانشجوياندانشگاه از ظرفیت منديبهره –2-4

 ربط تا حصول به نتیجه انعکاس و پیگیري مشکالت صنفی دانشجويان به مسئولین ذي –2-5

 ها ها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاهآشنايی بیشتر دانشجويان با توانمندياندوزي و تجربه –2-6 
 هاي همفکري و همدلی دانشجويان و مسئوالن دانشگاه به منظور همکاري متقابلارتقاء زمینه -2-7
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  تشكیالتارکان،  -3ماده 

 :الف: شوراي صنفي واحدها
با  باشد كه اين اعضاءمنتخب آن واحد میاعضاي  فی است كه متشکل از هر واحد دانشگاهی داراي يك شوراي صن -1

 گردند. انتخاب می شمسی سال به مدت يك)نصف به عالوه يك( در انتخابات،   آراءمطلق كسب اكثريت 
بت : در صورت عدم كسب آراي الزم انتخابات به دور دوم كشیده شده و دو برابر اعضا الزم در دور دوم به رقا1تبصره

 پرداخته و حائزين آراي بیشتر انتخاب خواهند شد.
باشند روش انتخاب شوراي هاي خوابگاهی كه شامل چند بلوک خوابگاهی به صورت مجتمع می:در مجتمع2تبصره 

دانشجويی فرهنگی و صنفی واحد در هر خوابگاه بصورت مستقل يا به صورت متمركز با تشخیص و صالحديد معاون 
 د.باشدانشگاه می

: در دانشگاه هايی كه معاونت دانشجويی تفکیك شده است تمامی اختیارات معاونت فرهنگی و دانشجويی در 3تبصره 
 آيین نامه بر عهده معاون دانشجويی می باشد.

: در دانشگاه هايی كه وظايف معاونت فرهنگی و دانشجويی به ساير معاونت ها تفويض شده است وظايف و 4تبصره 
 كور در اين آيین نامه نیز به ايشان تفويض می گردد.اختیارات مذ

 است. هر واحد دانشگاهی متناسب با تعداد دانشجويان آن واحد مطابق جدول ذيلصنفی تعداد اعضاي شوراي  -2

 البدلتعداد اعضاي علي اعضاي منتخبتعداد حداقل  تعداد دانشجويان واحد دانشگاهي

 1 3 نفر 200تا 

201- 500 5 2 

 2 7 بیشترو  501

نفر  3:  )ترجیحا با تركیب نفر 7شامل واحد  صنفی شورايبا هر تعداد دانشجو، پزشکی هاي در دانشکده: 1تبصره
يا  نفر از دستیاران1نفر در مقطع كارورزي،1 نفر مقطع كارآموزي،2دانشجوي دوره علوم پايه و فیزيوپاتولوژي، 

 ( است. دانشجويان دوره تحصیالت تکمیلی

و  از مقطع علوم پايه ترجیحا ندارند يا دانشجوي دوره تحصیالت تکمیلی هايی كه دستیاردانشکده :2تبصره
 گردند.ر انتخاب مینف 2هر كدام  و كارورزي نفر، كارآموزي 3فیزيوپاتولوژي 

تواند در هر واحد دانشگاهی كه تعداد داوطلبین به حدنصاب نرسد معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه می :3تبصره
 زمان انتخابات را تا حداكثر سه هفته به تعويق بیاندازد.

)نصف به عالوه  آراء با كسب اكثريت مطلق در اولین جلسه خود يك نفر را ي صنفی هر واحد،اعضاي منتخب شورا -3
 . امضاء مکاتبات را بر عهده دارد شوراي صنفی ونمايند كه وظیفه مديريت به عنوان دبیر انتخاب می يك( 
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در  یحداكثر به مدت سه دوره متوالبه صورت متناوب بدون محدوديت و يا  ندتوانواحدها می صنفی دبیران شوراي -4
 نمايند.اين جايگاه  فعالیت 

ء راآ مطلق تيبا حضور دو سوم اعضاء رسمیت يافته و مصوبات آن با كسب اكثرصنفی واحدها جلسات شوراي  -5
 .باشدمیقانونی ر در جلسه ( اعضاي حاضكي)نصف به عالوه 

واحدهاست كه در اولین  صنفی متشکل از دبیران شوراهاي ؛دانشجويان دانشگاه مرکزي صنفي شورايب: 

نمايند كه وظیفه ( به عنوان دبیر انتخاب میكيآراء )نصف به عالوه  مطلقجلسه خود يك نفر را با كسب اكثريت 
واحدهاي مختلف صنفی  هماهنگی بین شوراهاي صنفی مركزي ومکاتبات شوراي  شوراي صنفی و امضاء مديريت

 دانشگاهی را برعهده دارد. 
مدت دو دوره متوالی در اين حداكثر به تواند به صورت متناوب بدون محدوديت و يا دبیر شوراي صنفی مركزي، می  -1

 جايگاه فعالیت نمايد.
اكثريت مطلق آراء ت يافته و مصوبات آن با كسب با حضور دو سوم اعضاء رسمیمركزي  صنفی جلسات شوراي  -2

  .باشدمیقانونی اعضاي حاضر در جلسه )نصف به عالوه يك( 

  :ج: هیات مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفي دانشجويان

 اعضاي هیات مركزي نظارت عبارتند از:

 معاون فرهنگی و دانشجويی وزارت ) ريیس ( -

 مديركل امور دانشجويی وزارت )دبیر( -

 اون رفاهی اداره كل امور دانشجويی وزارت مع -

ها با حکم ريیس هیات مركزي نظارت بر شوراهاي صنفی دو نفر از معاونین فرهنگی و دانشجويی دانشگاه -
 دانشجويان )عضو(

 دو نفر دانشجو به انتخاب معاون فرهنگی و دانشجويی وزارت -

 وظايف -4ماده 

 : واحدها صنفي وظايف شورايالف: 

راهکارهاي اصالحی به پیشنهاد و واحد مربوطه، شناسايی مشکالت و ارائه  انيدانشجو وق دانشجويیپیگیري حق -
 مركزي  صنفی و شورايواحد  ربطيمسئوالن ذ

 واحد ربطيمسئوالن ذ، و مركزيصنفی شوراي از طريق پیگیري رفع مشکالت دانشجويان  -
 بات دوره بعديدر مراحل اجرايی برگزاري انتخابا كمیته اجرايی همکاري  -
 مركزي براي تأيید صنفی و ارائه آن به شورايشوراي صنفی واحد  نويس شرح وظايف داخلیتهیه پیش -
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 مركزي صنفی ارايه عملکرد ماهانه به شوراي -

 رسیدگی به تخلف، شکايات و اعتراض اعضاي واحد  -

ظارت بر عملکرد وي در انتخاب شهردار خوابگاه توسط شوراي صنفی خوابگاهها و واگذاري اختیارات و ن -
 چارچوب مقررات ناظر بر شوراها.

 :دانشجويان دانشگاه مرکزي صنفيوظايف شوراي ب: 
ارائه پیشنهاد و  و و انعکاس مشکالت دانشجويانواحدهاي دانشجويی، شناسايی  پیگیري حقوق دانشجويی -

 به منظور بهبود شرايط موجود دانشگاه ربطيمسئوالن ذ به عملیاتی راهکار
 واحدها صنفی هاي جاري شورايريزي و نظارت بر نحوه اجراي فعالیتنامهبر -
 دانشگاه  ربطيمسئوالن ذطريق   ازپیگیري رفع مشکالت دانشجويان  -
  يمركز ي صنفیتهیه و تدوين شرح وظايف داخلی شورا -
 واحدها  صنفی شرح وظايف داخلی شوراي ديیتا -
 ها آن و مصوباتصنفی واحدها نظارت بر عملکرد شوراي  -
 معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاهعملکرد ماهانه به گزارش ه ئارا -

 رسیدگی به تخلف، شکايات و اعتراض شوراي صنفی واحدها  -

 همکاري با كمیته اجرايی جهت اجراي انتخابات  -

 ج: وظايف هیات مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفي دانشجويان:

ها در خصوص اجراي مفاد آيین نامه شوراي صنفی  دانشگاه مركزي صنفی شوراي نظارت بر عملکرد -
 دانشجويان.

 تهیه، تفسیر و بازنگري آيین نامه شوراي صنفی دانشجويان. -

 تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و  فرايندهاي مرتبط با شوراي صنفی دانشجويان. -

 انتخابات:  -5ماده 

 نتخابات می باشد.به عهده كمیته اجرايی ا ي صنفیشورابرگزاري انتخابات ادوراي  -1-5

 نظارت بر انتخابات بر عهده كمیته نظارت بر انتخابات می باشد. -2-5

 15مهر لغايت  15انتخابات شورا صنفی در سال اول طی يك ماه پس از ابالغ آئین نامه و در سالهاي بعد از   -3-5
 آبان برگزار خواهد شد.
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صنفی  يعضويت در شورا داوطلبند توانها كه داراي شرايط ذيل باشند، میدانشجويان دانشگاهتمامی  -4-5
 :گردنددانشجويان 

 تابعیت جمهوري اسالمی ايران -
 التزام به قانون اساسی و واليت فقیه -
 هاي اسالمی و سیاسی در داخل دانشگاهنداشتن مسئولیت و عضويت در شوراي صنفی مركزي تشکل -

 نداشتن بیش از يك ترم مشروطی آموزشی  -
 واحد دانشگاهی عضويت داشته باشد.  صنفی در يك شوراي تواند فقطهر دانشجو صرفاً می -
 با احتساب ترمی كه در آن انتخابات برگزار می گردد كمتر از دو ترم نباشد.مانده از دوران تحصیل مدت باقی -

 توانند عضو شوراي صنفی شوند.دانشجويان مشمول قوانین آموزشی میهمان، نمی -

ن شوراهاي صنفی دانشجويان، كمیته اجرايی انتخابات دانشگاه مرجع رسیدگی به تايید صالحیت داوطلبا -5-5
 باشد.می

 

 ها  اختیارات و حدود فعالیت -6ماده 

مقررات ها و مصوبات شوراهاي صنفی واحدها و شوراي صنفی مركزي بايد در چارچوب قوانین و فعالیت  -1-6
 ي حقوق دانشجويیو در حیطه انشگاههاي ابالغی وزارت متبوع و دنامهمصوب كشور و همچنین قوانین و آيین

 باشد. 
در چارچوب مقررات درحوزه اهداف، وظايف واختیارات  توانندمی مركزي صنفی واحدها و شوراي صنفیشوراي  -2-6

 فعالیت نمايند. نامهآيین موضوع اين

ات مجدد ، انحالل و انتخابتخلفات ،شکاياتبررسی و رسیدگی به اعتراض و  رعملکرد،نظارت ب نحوه - 7ماده

  شوراهاي صنفی مطابق با دستور العمل اجرايی كه توسط هیات مركزي نظارت تنظیم خواهد شد، خواهد بود.

 

 باشد.رياست  دانشگاه میآن به عهده  مرتبط با اجرايی و ضوابطنامه آيیناين  حسن اجراي -8ماده

               تاريخ در بند 22و  تبصره 9ماده،  9 ور درهاي علوم پزشکی كشنامه شوراي صنفی دانشجويان دانشگاهآيین -9ادهم

 االجراست.رسید و از زمان ابالغ الزم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأئیدبه 


