
١

بسمه تعالی
اساسنامه 

ایراندانشگاهی استادانصنفیکانون 

فصل اول: کلیات و اهداف
شارکت مارتباط، هم اندیشی، جهت قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی، به منظور ایجاد فضاییبا اتکال به مقدمه:

دولتی و و پژوهشی مؤسسات آموزش عالیودانشگاهها، پژوهشگاهها اعضاي هیأت علمی استفاده بهینه از نظراتو 
حقوق مادي و معنوي و حفط کرامتاهداف علمی ، فرهنگی و اجتماعی جمهوري اسالمی ایران  و استايردر غیردولتی 

د.ت مفاد این اساسنامه تشکیل می شوایران با رعایادان تکانون اس،دانشگاهیان

راي شخصیت دا،شودنامیده می» کانون«که در این اساسنامه به اختصار ایراندانشگاهیتاداناسصنفی نام: کانون : 1ماده 
الیعمؤسسات آموزش وپژوهشگاههادانشگاهها، معی از اعضاي هیأت علمیجشامل است وتشکلی صنفیحقوقی بوده و

مصرحو اهدافکه آرمان ها است نامیده می شود،»دانشگاه«که در این اساسنامه به اختصارغیردولتیی و دولتو پژوهشی
د.داننمیهاآنل نموده و خود را ملزم به تحقق اساسنامه را قبودر این 

هرگونه ست امی باشد و الزم سوم غربیساختمان مینا طبقه ، آدرس کانون تهران، خیابان شریعتی، روبروي پمپ بنزین ظفر
تغییر آدرس به اطالع وزارت کشور  برسد. 

می تواندشوراي مرکزيو  با تصویب باشد ن می مرکز اصلی آن در شهر تهرا. ش وهـ1394سال تأسیس کانون-2ماده
دفتر نمایندگی دایر نماید. مدت فعالیت کانون نامحدود است.واحد و کشوردر سراسر

دارد.نتشکیالتی سازمان و حزبی وابستگی مستقل بوده و به هیچتابعیت جمهوري اسالمی را دارد و کانون –3ماده

:کانونو وظایففاهدا-4ماده
زشهاي ارو و قانون اساسیآموزه هاي دینیتوجه به بادر کشور است که دانشگاههدف محوري کانون تعالی نظام علمی 

ق د انگیزه و عزم الزم براي تحقایجاوو هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی و روحیۀ کار جمعی باال دستید اسناتعیین شده در 
وظایف ذیل را عهده دار می باشد:و حفظ کرامت و حقوق اعضاي هیأت علمی، اجتماعیفرهنگی و ،اهداف علمی
تبیین و ارتقاء جایگاه اعضاي هیأت علمیتالش جهت-الف

دانشگاهیان عزت و کرامت انسانیتقاء، حفظ و دفاع از حقوق مادي و معنوي،ارتالش جهت-ب
جهت اصالح و ارتقاي نظام آموزش عالی کشور در سطح ملی و بین المللی تالش-پ
شوربه دیپلماسی علمی کوکمکیلالملتحقیقاتی بین-تقویت فضاي تعامل با نظام علمیجهت  تالش-ت
آنان در شور به منظور جلب و بکارگیريارتباط با دانشمندان و محققین دانشگاهی ایرانی خارج از ک-ث

راستاي اهداف کانون
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خودبهمربوطتخصصیاموردردانشگاهاختیاراتتالش جهت افزایش-ج
دانشگاهامور پیشبردجلب مشارکت اعضاي هیأت علمی درتالش جهت-چ
دانشگاهح مرتبط باطرح ها و لوایها، برنامه ها، نقد و ارائۀ پیشنهاد در خصوص سیاست،ارزیابی-ح
دانشگاهارائه نظرات کارشناسی در خصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی، پژوهشی و فنآوري -د
دانشگاهن در بیاو آزادي خردورزياسالمی، اخالق مداري،حاکمیت ارزشهاي اصیلدفاع از-ذ

وم: ارکان فصل د

:ارکان کانون عبارت است از–5ماده 
هیأت مؤسس–الف 

نمایندگانمجمع –ب
مرکزيشوراي -پ
هاواحد–ت
بازرسان-ث 

ها در انتهاي این اساسنامه آمده است.آنو اسامی سیس کرده اندرا تأکه کانون هستندهیأت مؤسس افرادي –6ماده 
سوي مراجع ماه پس از تصویب و ابالغ این اساسنامه از 12بیش ازکه نباید نمایندگانمجمع جلسهاولینتشکیلتا –7ماده 

را بر عهده دارد.نمایندگانمجمع هیأت مؤسس وظایف ، قانونی ذیربط باشد

:وظایف هیأت مؤسس–8ماده 
توسط هیأت مؤسس تهیه و در مجمع  نمایندگان به تصویب می رسد کهوظایف و اختیارات هیأت مؤسس در آیین نامه اي 

در راستاي اهداف تعیین شده در اساسنامه باشد و الزم است به تأیید وزارت کشور مفاد این آیین نامه باید.تعیین می گردد
برسد.

50نمایندگان که از اعضاي مجمع 1/ 4الزم است با پیشنهاد هیأت مؤسس، یا تبصره : هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه
باشد.نمایندگان مجمع تصویب و ،نفر کمتر نباشند

                                ..
اعضاي کانون که به دو صورت عادي و فوق العاده اجالس نمایندگاننمایندگان کانون عبارت است از مجمع-9ماده 

شود.تشکیل می
کانون تشکیل می شود ماه پس از پایان سال مالی6مجمع عادي نمایندگان  حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف -10ماده 

جمع عادي نمایندگان را به طور فوق العاده تشکیل داد.و در مواقع ضروري می توان در هر موقع از سال م
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با حضور حداقل نصفدر روزنامه و انتشار آگهی دعوتشوراي مرکزيبی، با دعوت کتعادي نمایندگانمجمع –11ماده 
سمیت مجمع رنصاب ، اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حدّ نصاب نرسیدیابد.رسمیت میواحدهانمایندگانبعالوه یک

عادي نمایندگان براي نوبت بعدي هر تعداد نمایندگان خواهد بود.
روز از تاریخ جلسه اي که رسمیت نیافته 10باید حداکثر ظرفبراي نوبت دوم در روزنامه آگهی دعوت مجمع -1هتبصر

هفته 5ازهفته کمتر و3باید از نهی دعوت، تا تشکیل جلسۀ نوبت دوم ه اول منتشر شود. فاصلۀ نشر آگبا همان دستور جلس
بیشتر شود.

عوت داطالع رسانی شود، انتشار آگهی در خصوص زمان برگزاري مجمعدر صورتی که به کلیۀ واحدها به طریقی-2تبصره 
در روزنامه الزامی نیست.

وزارت کشور برگزار می شود.هماهنگی و تأیید شرایط برگزاري کلیۀ مجامع با -3تبصره 
ک رئیس، یمی نماید. در این جلسهرا، در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح نمایندگان مع مججلسه–12ماده 

.می کنندمجمع را اداره به عنوان هیأت رئیسه، واعضاي حاضر انتحاببیننفر ناظر ازیک منشی و دو 
اضر ن حنمایندگامطلقاکثریت رأيبا،در حدود وظایف و اختیارات مجمع،نمایندگانعاديمجمع تصمیمات–1تبصره 

مگر در مواردي که در این اساسنامه مشخص شده باشد.، صاحب رأي  اتخاذ می شود
هیأت رئیسۀ مجمع نمی تواند کاندیداي شورا و بازرسان باشند.-2تبصره  

:نمایندگانعاديمجمع و اختیارات وظایف –31ماده 
ون در چارچوب اساسنامههاي کانخط مشی و اصول کلی برنامهتصویب-1
کانون مرکزيانتخاب اعضاي شوراي-2
کانونمرکزيشوراي  ارسالی از طرفپیشنهادهايبررسی و تصویب -3
کانونباطی ، عضویت و انضیمالی و معامالتهايآئین نامهتصویب-4
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در بارة ترازنامه و سایر گزارشهاي مالی پس از قرائت گزارش بازرسان–5
تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها–6
ساالنۀ کانونتصویب بودجه–7
تصویب حق عضویت ها–8
انتخاب بازرسان-9

                                ..
2و تصویب تن از اعضاي شوراي مرکزي 3حداقلت، بنا به درخواسنمایندگان فوق العادهمجمع–14ماده 

اعضاي 3
د.وشتشکیل میو یا بازرساناعضاي مجمع نمایندگان3/1، یا درخواست هیأت مؤسس و یا مرکزييشورا
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قل با حضور حدابار اول بی شوراي مرکزي و انتشار آگهی دعوت،نمایندگان ، با دعوت کتفوق العاده مجمع –15ماده 
2
براي بار یک ونصاب رسمیت مجمع فوق العاده نمایندگان براي بار دوم نصف بعالوهیابد. رسمیت میواحدهانمایندگان3

سوم هر تعداد نمایندگان خواهد بود.
روز از تاریخ جلسه اي که رسمیت نیافته با همان 10آگهی دعوت مجمع براي هر نوبت بعدي باید حداکثر ظرف-1تبصره
هفته بیشتر 5ازهفته کمتر و3ر جلسه اول منتشر شود. فاصلۀ نشر آگهی دعوت، تا تشکیل جلسۀ هر نوبت بعدي نباید از دستو
شود.

3فوق العاده نمایندگان در حدود وظایف و اختیارات مجمع با رأيمصوبات مجمع –2تبصره 
نمایندگان حاضر صاحب 4

مگر در مواردي که در این اساسنامه مشخص شده باشد.رأي  معتبر است.

:نمایندگانفوق العادهمجمع و اختیارات وظایف -16ماده 
در اساسنامه و مرامنامه کانوناتیرتغیتصویب -1
يیا قبول استعفاي اکثریت اعضاي شوراي مرکزعزل اعضا-2
کانونانحالل-3

                                ..
نمایندگان به مجمع اعضا، توسطعلی البدل است که از بینعضو3عضو اصلی و 11متشکل از مرکزيشوراي-17ماده 

د.نمی شوانتخاببا رأي مخفی و اکثریت نسبیوسال3براي مدت آمده است8مادة ترتیبی که در تبصرة 
اعضاي شوراي مرکزي ظرف دوهفته پس از انتخاب تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر را به عنوان –1تبصره

انتخاب خواهند نمود.ک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار، یرئیس شورا
ا در ًا و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی ررئیس شورا نماینده قانونی کانون می باشد و می تواند مستقیم–2تبصره 

مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال نماید.

:مرکزيي وظایف شورا-18ماده 
نمایندگان (عادي یا فوق العاده)عوت و تشکیل مجمع د-1
یس و شورا،  نایب رئاز جمله آیین نامه تعیین وظایف و اختیارات رئیس آیین نامه هاي مورد نیاز کانون، تصویب-2

به استثناي  مواردي که به عهدة مجمع نمایندگان می باشد،خزانه دار
نمایندگانمصوبات مجمع ر بر حسن اجراينظارت مستم-3
نظارت  بر تشکیل و حسن عملکرد واحدها و دفاتر نمایندگی-4
آنهانظارت مستمر بر حسن عملکرد انتخاب مدیران اجرایی و تشکیل کارگروهها و -5
برگزاري گردهمایی ها، سفرهاي علمی و انتشار مطالب علمی جهت پیش برد اهداف کانونتصویب -6
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نمایندگاندر مجمع واحد ها یا شنهادات رسیده از طرف اعضا وطرح پیتصمیم گیري در خصوص -7
بهآنهاائهاردر صورت لزوم، واساسنامهاهدافبهدستیابیجهتسالیانه اجراییطرحهايتهیۀوروشهاپیش بینی-8

ننمایندگامجمع
تهیۀ بودجه سالیانه و ارایۀ آن به مجمع نمایندگان کانون-9

ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع نمایندگان کانون-10
و هیأت تصمیم در مورد آنها در صالحیت مجامع مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذشوراي مرکزي جز در -19ماده 

قراردارد، در سایر موارد و براي تحقق اهداف ، با رعایت قوانین و مقررات جاري و اساسنامه، داراي اختیارات الزم سس مؤ
جهت اداره امور کانون می باشد.

2حداقل جلسات شوراي مرکزي حداقل  هر ماه یک بار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورا و با حضور –20ماده 
3

.تشکیل و رسمیت می یابدشورا اعضاي اصلی 

کانونهايدواحنحوه تشکیل –21ماده 
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري، یاو ضوابطمقرراتقوانین آموزش عالی کشورو اساس برکه دانشگاههردر -1

د.وشتشکیل می تواند یک واحد کانون ، باشدتشکیل شده وآموزش پزشکیوزارت بهداشت درمان
مجمع ن افراد توسطنفر از اعضاي آن  واحد اداره می شود که ای7حداکثر هر واحد توسط شوراي واحد مرکب  از-2

آن واحد  انتخاب  می شوند.عمومی
نمایندگان می باشد.عاديواحد همانند شرایط مجمععمومیشرایط تشکیل مجمع-1تبصره
جمع نمایندگان مغایرت داشته باشد و نباید با اساسنامه و مرامنامۀ کانون و مصوبات مداخلی واحدهاآیین نامه هاي -2تبصره

.شوراي مرکزي برسدباید به تأیید
به عنوان نماینده اعضا انتخاب می گردد که می نفر 20و حداکثر نفر عضو یک نفر 20از هر واحد به ازاي هر –22ماده 

شرکت نماید.تواند در مجمع نمایندگان
ه ب(به صورت ناظر) یک نماینده بدون حق رأينفر نرسیده اند می توانند20تعداد اعضاي آنها به کهواحدهایی–1صرهتب

مجمع اعزام نمایند.
نفر هستند، مجموع 20هم جوار در یک استان که هر یک داراي تعداد اعضاي کمتر ازدر صورتی که واحدهاي –2صره تب

به مجمع اعزام نمایند.با حق رأيمی توانند  یک نماینده ،دنفر برس20تعداد اعضاي آنها به بیش از 
راي  بررسی جهت طرح در مجمع پیشنهادات خود را بپایان سال مالیتا قبل ازهریک از واحدها می توانند–23ماده 

نمایندگان براي شوراي مرکزي ارسال نمایند.
رأي مخفی و باسال3مدتتوسط مجمع به کهعضو علی البدل می باشند1عضو اصلی و 2بازرسان، متشکل از -24ماده 

.شوندمیانتخاب و اکثریت نسبی
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باید،بدون قید و شرط،اسناد مربوط به کانونکلیۀاحزاب10و یا نمایندة کمیسیون ماده درخواست بازرسانبا–1تبصره 
قرارگیرد.مرکزي در اختیار آنانتوسط شوراي 

اعضاي شوراي مرکزي باشند.زرسان نباید از بستگان با–2تبصره 

:بازرسانوظایف –25ماده 
وه اداره امور با اساسنامه و مقررات و آیین نامه هاي کانونر انطباق نحنظارت مستمر ب-1
نمایندگانبه مجمع شوراي مرکزيگزارش هرگونه تخلف-2
عمومی نمایندگاناسناد و مستندات مالی کانون و تهیۀ گزارش براي مجمعبررسی -3

شرایط و نحوه عضویت اعضاءفصل سوم: 

.کانون داراي دو نوع عضویت می باشد-26ماده 
دن شرایط زیر دارا بوبا توانند می، یا بازنشستهشاغل،دانشگاه(اعضاي پیوسته) کلیۀ اعضاء هیأت علمی در –الف 

عضویت کانون درآیند. این اعضا داراي حق رأي می باشند.به 
تابعیت جمهوري اسالمی ایران و التزام به قانون اساسی–
عدم سوء شهرت اخالقی و اجتماعی–
پذیرفتن مفاد اساسنامه و مرامنامه کانون -
پرداخت حق عضویت سالیانه-

.عضو افتخاري کانون می شوندشوراي مرکزيانتخابو با ) این اعضا از بین دانشمندان ایرانی افتخارياعضاي(–ب 

م: منابع مالیفصل چهار
درآمدهاي کانون از طریق دریافت حق عضویت، هدایا، کمکهاي مردمی و فروش گزارشات و انتشارات علمی و -27اده م

واریز شورکیکی از بانکهاي به نام کانون نزدمخصوص در یک حساب کلیۀ وجوه دریافتیگردد.فرهنگی کانون تأمین می
می گردد.

رح مطنمایندگانهاي کانون در دفتر مخصوص ثبت و شرح و بیالن آن در مجمع عمومیکلیه درآمدها و هزینه–28ماده 
وزارت کشور ارسال خواهد احزاب از طریق 10رسد و در پایان سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده و به تصویب می

شد.
د.ماه هر سال  می باشاسفندکانون پایانانتهاي سال مالی -1تبصره
کانون ماهیتًا غیر تجاري می باشد و نمی تواند عملیات تجاري، اعتباري و انتفاعی انجام دهد.-2تبصره
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ه و با سیدرمرکزيشورايیا نایب رئیس و رئیس خزانه دارثابت اسناد و اوراق بهادار کانون میبایست به امضاي -29ماده 
مهر کانون ممهور گردد.

نحاللفصل پنچم : ا
3ي  با رأکهالعاده خواهد بوددر صالحیت مجمع عمومی فوقانحالل کانون –30ماده 

اعضاي کانون قابل نمایندگان کل 4
باشد.اجرا می

نفر جهت تسویه 5الی 3العاده، در همان جلسه هیأتی مرکب از پس از تصویب انحالل در مجمع عمومی فوق -31ماده 
ازاد به یک حساب گردد که ظرف شش ماه کلیه مطالبات را وصول و دیون آن را پرداخت نماید و محساب انتخاب می

واریز گردد.مردمی که مجمع مشخص می نماید
رسیده است.تبصره تهیه و به تصویب 18ماده و  31این اساسنامه در 

هیأت مؤسس:اعضاي 
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