
١

بسمه تعالی
آئین نامۀ 

دانشگاهی ایراناستادانصنفیکانون 
{نام مؤسسه}واحد

فصل اول: کلیات و اهداف
یین نامه آنامیده می شود،کانونبعد ایران که از این بهدانشگاهی استادانصنفی کانون اساسنامۀ21مادة   در اجرايمقدمه:
می ه شرح زیر بنامیده می شود واحدبعد که از این به{نام مؤسسه}دانشگاهی ایران دراستادان صنفی کانون واحدتشکیل

باشد.
تعریف واحد–1ماده 
که براساسکشور دانشگاه)و پژوهشی دولتی و غیردولتی ( یک از دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالیدر هر

تشکیل شده  باشد،  می تواند یک واحد کانون تشکیل شود.قوانین آموزش عالی کشور
:واحدو وظایف اهداف-2ماده

. آمده استاساسنامه کانون همان اهداف و وظایفی است که دراهداف و وظایف واحد
اشد به آنانون نداشته بنامۀ کسوظایف دیگري را که مغایرت با اساه شرایط خاص خودمی تواند با توجه بهر واحدتبصره: 

اضافه نماید.
وم: تشکیالتفصل د

:عبارت است ازواحدتشکیالت–3ماده 
هیأت مؤسس واحد–الف 

واحدعمومیمجمع –ب
واحدشوراي  -پ
واحدبازرسان–ت

ه اند و درا تشکیل داؤسسه}{نام می ایران دراستادان دانشگاهصنفی کانونافرادي هستند که واحدهیأت مؤسس–4ماده 
نامه آمده است.ها در انتهاي این آیین آناسامی 

،  هیأت مؤسس وظایف مجمع  باشدتشکیل واحدزماه پس ا6بیش ازواحد که نباید مجمع اولین جلسهتشکیلتا –5ماده 
واحد را بر عهده دارد.

د.مؤسس پس از تشکیل اولین مجمع واحد به اتمام می رستبصره: وظایف و اختیارات هیأت 
                                ..



٢

شود.عادي و فوق العاده تشکیل میکه به دو صورت اجالس اعضاي واحدعبارت است از واحد مجمع-6ماده 
تشکیل می شود و در ماه پس از پایان سال مالی واحد 4حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف مجمع عادي واحد-7ماده 

را به طور فوق العاده تشکیل داد.واحد می توان در هر موقع از سال مجمع عاديمواقع ضروري
ور حداقل با حض،یا کتبیشوراي واحد به صورت الکترونیکیدبیر ، با ارسال دعوتنامه توسطعادي واحدمجمع–8ماده 

میت نصاب رس، اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حدّ نصاب نرسیدیابد.رسمیت میاعضاي واحدنصف بعالوه یک
خواهد بود.راي نوبت بعدي هر تعداد اعضابمجمع عادي واحد 

روز از تاریخ جلسه اي که رسمیت نیافته با همان دستور 10براي نوبت دوم باید حداکثر ظرفمجمعنامۀدعوتارسال-تبصره 
هفته بیشتر شود.5هفته کمتر و از 3، تا تشکیل جلسۀ نوبت دوم  نباید از نامهدعوتارساله اول منتشر شود. فاصلۀ جلس
، یک یک رئیسمی نماید. در این جلسهرا، در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح واحدجلسه مجمع –9ماده 

.می کنندمجمع را اداره وبین اعضاي حاضر انتحابمنشی و یک نفر ناظر از
ذ می اتخااعضاي حاضرمطلقاکثریت رأيبا، در حدود وظایف و اختیارات مجمع،واحدعاديمجمع تصمیمات–تبصره  

ه مشخص شده باشد.مگر در مواردي که در این آیین نام، دشو
:واحدمجمع عاديو اختیارات وظایف –10ماده 

در چارچوب اساسنامهواحدسیاستها و خط مشی هاتصویب-1
واحدانتخاب اعضاي شوراي-2
واحداعضاپیشنهادهاي ارسالی از طرفبررسی و تصویب -3
استماع گزارش عملکرد شوراي واحد–4
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در بارة ترازنامه و سایر گزارشهاي مالی پس از قرائت گزارش بازرس–5
ساالنۀ واحدتصویب بودجه–6
واحدانانتخاب بازرس-7

                                ..
2و تصویب تن از اعضاي شوراي واحد3، بنا به درخواست حداقل واحدفوق العاده مجمع –11ماده 

اعضاي شوراي 3
د.وشتشکیل میبازرسواحد، یا درخواست 

2با حضور حداقل بار اول ،وراي واحد شدبیر نامه توسط دعوتارسال، باواحدفوق العاده مجمع–12ماده 
اعضاي واحد3

واهد خبراي بار سوم هر تعداد اعضابراي بار دوم نصف بعالوه یک وواحدنصاب رسمیت مجمع فوق العاده یابد. رسمیت می
بود.

رروز از تاریخ جلسه اي که رسمیت نیافته با همان دستو10دعوت مجمع براي هر نوبت بعدي باید حداکثر ظرف-1تبصره 
هفته بیشتر شود.5هفته کمتر و از 3، تا تشکیل جلسۀ هر نوبت بعدي نباید از نامهدعوتسه اول منتشر شود. فاصلۀ ارسالجل
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3دود وظایف و اختیارات مجمع با رأيدر حفوق العاده واحدمصوبات مجمع –2تبصره 
حاضر صاحب رأي  اعضاي 4

نامه مشخص شده باشد.مگر در مواردي که در این آیین معتبر است.

:واحدفوق العاده مجمع و اختیارات وظایف -13ماده 
واحدنامهدر آیینتصویب تغییرات-1
استعفاي اکثریت اعضاي شوراي واحدقبول-2
ي واحد به کانوناعضاپیشنهاد لغو عضویت -3

آیین نامه هاي داخلی واحدها نباید با اساسنامه و مرامنامۀ کانون و مصوبات نامه کانون، اساس21ماده 2تبصره تبصره : براساس 
برسد.کانونمجمع نمایندگان مغایرت داشته باشد و باید به تأیید شوراي مرکزي 

                                ..
واحد عضو علی البدل است که از بین اعضا، توسط مجمع 2عضو اصلی و 7متشکل از واحد حداکثرشوراي-14ماده 

سال و با رأي مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند.3براي مدت 
ظرف دوهفته پس از انتخاب تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر را به عنوان اعضاي شوراي واحد–1تبصره 

ریاست ا جلسات شورا بد.و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نموک نفر را به عنوان جانشین دبیر، یشورادبیر 
.برگزار می شوددبیر شورا 

.استواحدرسمیاینده نمواحددبیر –2تبصره 
در صورت استعفا یا فوت و یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي شوراي واحد عضو علی البدل براي مدت باقی -3تبصره 

مانده شوراي واحد بجاي عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
دو دوره  متوالی بالمانع می باشد و براي دوره هاي بعد هر واحد  براي تخاب مجدد هر یک از اعضاي شوراي ان-4تبصره 

نماید. یک الزم است حداقل آراي 
عمومی واحد،  براي شوراي واحد موظف است ظرف حداکثر دو ماه تا پایان تصدي خود با تشکیل مجمع -5تبصره 

اقدام  نماید.شوراانتخابات  اعضاي 
:در چارچوب اساسنامه کانون به شرح زیر استواحدوظایف شوراي -51ماده 

(عادي یا فوق العاده)واحدتشکیل مجمع تصمیم گیري در خصوص-1
و خزانه دار وظایف و اختیارات دبیر شورا،  جانشین دبیرتصویب آیین نامۀ-2
مجمع مجمع واحد و ، به استثناي  مواردي که به عهدة آیین نامه هاي داخلی مورد نیاز واحدتصویباصالح و -3

.می باشدکانون نمایندگان 
انتحاب مدیران اجرایی و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنها تصویب ساختار و -4
واحداجراي مصوبات مجمع نظارت مستمر بر حسن-5
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علمی و انتشار مطالب علمی جهت پیش برد اهداف کانونبرگزاري گردهمایی ها، سفرهاي تصویب -6
تصمیم گیري در خصوص طرح پیشنهادات رسیده از طرف اعضا -7
بهآنهارائهاو در صورت لزوم، آیین نامهاهدافبهدستیابیسالیانه جهتاجراییطرحهايتهیۀوروشهاپیش بینی-8

واحدمجمع
یک نسخه از آن  براي کانونو ارسال سالیانه به مجمع واحدارائه گزارش عملکرد-9

اجرایی نمودن مصوبات شوراي مرکزي کانون مرتبط با واحد-10
نامه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صالحیت مجامع قراردارد، در جز در مواردي که به موجب آیین شوراي واحد-16ماده 

تیارات الزم جهت اداره ، داراي اخکانوناساسنامهبا رعایت قوانین و مقررات جاري وسایر موارد و براي تحقق اهداف ،
می باشد.امور واحد

اعضاي تیاکثرو با حضور یک بار بنا به دعوت دبیر یا جانشین دبیرجلسات شوراي واحد حداقل  هر دو هفته–71ماده 
اصلی شورا تشکیل و رسمیت می یابد.

و نحوه عضویت اعضاءشرایط فصل سوم: 
:کانوندر واحدعضویت -81ماده 

نامۀ آورده شده در اساسرا بودن شرایط دابا توانند می، یا بازنشسته، شاغلدانشگاهکلیۀ اعضاء هیأت علمی–
درآیند.به عضویتکانون 

رأي مخفی سال و با3عضو علی البدل می باشند که توسط مجمع به مدت1عضو اصلی و 1بازرسان، متشکل از-19ماده 
شوند.میانتخاب و اکثریت نسبی

شاندر اختیار ایتوسط شوراي واحدباید،بدون قید و شرط،اسناد مربوط به واحدکلیۀدرخواست بازرسبا–تبصره 
قرارگیرد. 

:وظایف بازرس–20ماده
ه و مقررات و آیین نامه ها در واحدمستمر بر انطباق نحوه اداره امور با اساسنامنظارت -1
واحدبه مجمع شوراي واحدگزارش هرگونه تخلف-2
عمومی واحدو تهیۀ گزارش براي مجمعو مستندات مالی واحدبررسی اسناد -3

فصل چهارم منابع مالی:
ات و انتشارات علمی و فرهنگی هدایا، کمکهاي مردمی و فروش گزارشاز طریق دریافتدرآمدهاي واحد-21اده م

د.شوتأمین میواحدتخصیصی به 
در ،بر اساس آیین نامه اي که توسط شوراي مرکزي کانون تصویب می شود،تبصره : بخشی از حق عضویت هاي دریافتی

اختیار واحد قرار می گیرد.
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مطرح و به واحددر دفتر مخصوص ثبت و شرح و بیالن آن در مجمع عمومیدهاي واحکلیه درآمدها و هزینه–22ماده 
د.گزارش آن براي کانون ارسال می شوو رسدمیتصویب

ماه هر سال  می باشد.پایان اسفندواحدانتهاي سال مالی -تبصره
.دبرسواحدجانشین دبیریا و دبیرخزانه دارثابت بایست به امضاي میاسناد و اوراق بهادار واحد -23ماده 

فصل پنچم : انحالل
د.وشبا خروج کلیۀ اعضاي واحد از کانون، واحد منحل می–24ماده 

به تصویب  رسیده است.94/ /  در تاریخ  تبصره تهیه و15ماده و  24دراین آیین نامه

هیأت مؤسس:اعضاي 
امضادانشکدهنام نام خانوادگینامردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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