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بسمه تعالی
آئین نامۀ عضویت در

ایراندانشگاهیاستادانصنفیکانون
مقدمه:

ا استناد به ب،کانون نامیده می شوددر این آیین نامهکه ن،ایرادانشگاهیاستادانصنفی عضویت اعضاي کانون نامۀن آیی
د.به شرح زیر می باششرایط و نحوه عضویت اعضا  فصل سوم از اساسنامه کانون تحت عنوان 

تعریف عضویت–1ماده 
، )اهدانشگ(کلیه اعضاي هیأت علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، دولتی و غیر دولتی

، می توانند به عضویت کانون در آیند.منشور اخالقی کانونزنشسته با پذیرش اساسنامه وشاغل یا با
عضویتانواع –2ماده 

اساسنامه، کانون داراي دو نوع عضویت می باشد.25بر اساس مادة 
این درآیند. به عضویت کانونتوانندمی، یا بازنشستهشاغل،دانشگاه(اعضاي پیوسته) کلیۀ اعضاء هیأت علمی –الف 

داراي حق رأي می باشند.اعضا 
این اعضا دارا حق رأي نمی ند.یت افتخاري کانون درآیعضومی توانند بهدانشمندان ایرانی ) اعضاي افتخاري(–ب

باشند.
عضویتشرایط –3ماده 

جمهوري اسالمی ایرانتابعیت جمهوري اسالمی ایران و التزام به قانون اساسی–١
اجتماعیشهرت اخالقی و داراي حسن –2
کانون پذیرفتن مفاد اساسنامه منشور اخالقی-3
پرداخت حق عضویت سالیانه-4
نحوة پذیرش عضو–4ماده 
وخود را با اساسنامۀ موافقت را تکمیل نموده وفرم عضویت الزم است افراد متقاضی عضویت درکانون -1

ند.کانون اعالم کنمنشور اخالقی 
. استکانونيشوراي مرکزشرایط عضویت هر متقاضی  به عهدة واحد مربوطه و تأییداحراز 2

ها هده دار پذیرش عضویتعکانون، شوراي مرکزيتشکیل نشده اندانشگاهدمانی که واحدها در تبصره: تا ز
.است

ه و موافقت شورا بکانوناي مرکزياعضاي افتخاري کانون به پیشنهاد هر یک از واحدها و یا اعضاي شور-3
یند.عضویت کانون در می آ



٢

تعهدات عضو–5ماده 
ات جلسضمن شرکت فعاالنه در مجامع عمومی و د در طول زمان عضویت در کانون،عضو کانون متعهد می شو–1

.دداشته باشمؤثرمنافع کانون را مد نظر قرار دهد و در راستاي اهداف تعیین شدة آن فعالیترسمی کانون، 
کلیۀ اعضا کانون موظف به پرداخت حق عضویت ساالنه می باشند.-2

اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.-تبصره 
عضویتخاتمۀ–6ماده 

در هریک از موارد زیر عضویت، عضو خاتمه یافته تلقی می شود.
2، با تشخیص آیین نامه3از دست دادن هریک از شرایط مندرج در مادة –١

واحد مربوطه و اعضاي شوراي 3
تأیید شوراي مرکزي

از کانونعضو اختیاري خروج –2
فوت–3

2/1393/ 25در تاریخ   (فرم پیوست)، به همراه فرم درخواست عضویت در کانونتبصره2ماده و 6این آیین نامه در 
رسید.هیأت مؤسس به تصویب
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تعالیبسمه 
ایراندانشگاهی استادان صنفیدرخواست عضویت در کانون

139تاریخ    /     /      

و منشور مفاد اساسنامه ضمن آگاهی کامل و قبوله           .........بازنشستشاغل ،  علمی  اینجانب عضو هیأت 
درخواست  عضویت در آن کانون را دارم.، ایراناستادانکانوناخالقی

:فرديمشخصات
:                                   شماره شناسنامه:نام پدرنام و نام خانوادگی:

شماره کارت ملی::خ تولدیرتامحل تولد:                                               
:کاريمشخصات
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تماس:هايتلفنی محل کار :    نشان

الکترونیکی:آدرس پستالکترونیکی:درگاهآدرس 
امضا:

مدارك مورد نیاز:

کارگزینیحکمآخرین-1
عکسیک قطعه-2
شناسنامهصفحۀ اولتصویر-3
کارت ملیتصویر-4

.......................................................................................................................................................................................
لسۀ شوراي واحد      ........         مطرح و مورد موافقت در تاریخ     .....      در ج.......عضویتدرخواست 
قرار گرفت.

شوراي  واحددبیر امضاي 

در تاریخ     .....      در جلسۀ شوراي  مرکزي کانون  مطرح و مورد تأیید قرار ........درخواست عضویت
گرفت.

کانونامضاي رئیس شوراي مرکزي 


