دفتر وزری

آييننامه
«شوراهاي صنفی دانشجويان و دستياران
دانشگاه/دانشكدههاي علوم پزشكی كشور»

صفحه  1از 7
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مقدمه:
به منظور ايجاد بستر مناسب براي تقويت زمینههاي همفکري و مشاركت دانشجويان در امور صنفی و حفظ و پیگیري حقوق و حريم
دانشجويی ،شوراهاي صنفی دانشجويان و دستیاران در دانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی كشور بر اساس
مفاد اين آيیننامه ،تشکیل میگردد.
ماده  –1تعاريف:
اصطالحات زير در معانی مربوطه به كار میرود:
 -1-1دانشگاه/دانشكده :دانشگاهها و دانشکدههاي مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی و مراكز و مؤسسات آموزشی و
پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -1-2حقوق صنفی دانشجویی :به مجموعهاي از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهاي دانشگاهی ،به شرح ذيل اطالق میگردد:
 امور رفاهی شامل:
 تغذيه دانشجويان

 خوابگاههاي دانشجويی
 خدمات دانشجويی مشتمل بر فروشگاهها ،امکانات و تجهیزات كمك آموزشی ،كتابخانهها و سالنهاي مطالعه ،خدمات رايانه ،دفاتر
تکثیر ،بیمه حوادث ،اياب و ذهاب ،وامهاي دانشجويی ،امکانات بهداشتی و درمانی دانشجويان و كار دانشجويی.
 خدمات مشاوره و سالمت روان دانشجويان
 امور تربیتبدنی
 امور آموزشی
 امور پژوهشی
 -1-3فضاهاي دانشگاهی :تمامی فضاها و اماكن دانشجويی دانشگاه /دانشکده
 -1-4واحد دانشگاهی :دانشکدهها ،هر يك از خوابگاههاي دانشگاه /دانشکده
 -1-5شوراي صنفی واحد :مجموعهاي متشکل از نمايندگان هر واحد دانشگاهی است كه درچارچوب مقررات اين آيیننامه انتخاب
میگردند
 -1-6شوراي صنفی دانشجویان دانشگاه/دانشكده :مجموعهاي متشکل از دبیران شوراي صنفی واحدهاي دانشگاهی(دانشکده-
خوابگاه) میباشد.
 -1-7مجمع دبيران شوراهاي صنفی دانشجویان دانشگاه/دانشكدههاي علوم پزشكی کشور :مجموعهاي متشکل از دبیران
شوراهاي صنفی دانشجويان دانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی كشور میباشد.
 -1-8شوراي مرکزي مجمع دبيران شوراهاي صنفی دانشجویان :مجموعهاي است كه اعضاي آن توسط مجمع دبیران شوراهاي
صنفی دانشجويان دانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی كشور انتخاب میگردند.
 -1-9شوراي صنفی دستياران و دانشجویان  PhDدانشگاه/دانشكده :در هر دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی يك شوراي صنفی
متشکل از نمايندگان دستیاران و دانشجويان  PhDتشکیل میگردد.
 -1-11مجمع دبيران شوراهاي صنفی دستياران و دانشجویان  :PhDمجموعهاي متشکل از دبیران شوراي صنفی دستیاران و
دانشجويان  PhDدانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی كشور میباشد.
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 -1-11شوراي مرکزي مجمع دبيران شوراهاي صنفی دستياران و دانشجویان  :PhDمجموعهاي است كه اعضاي آن توسط
مجمع دبیران شوراهاي صنفی دستیاران و دانشجويان  PhDدانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی كشور انتخاب میگردند.
 -1-12هيأت مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفی :هیأتی است متشکل از نه نفر عضو كه نظارت بر عملکرد كلیه سطوح شوراهاي
صنفی دانشجويان و دستیاران دانشگاه /دانشکدهها ،همچنین تنظیم ،تفسیر و پیشنهاد بازنگري دستورالعملها و آيیننامههاي مرتبط را
بر عهده دارد و دبیرخانه آن در معاونت فرهنگی و دانشجويی وزارت مستقر میباشد.
 -1-13کميتۀ نظارت بر انتخابات :كمیته اي است كه براي نظارت بر روند برگزاري انتخابات ،مطابق دستورالعمل ابالغی از سوي
هیأت مركزي نظارت تشکیل میگردد.
 -1-14کميتۀ اجرایی :كمیتهاي است كه براي اجراي انتخابات ،مطابق دستورالعمل ابالغی از سوي هیأت مركزي نظارت تشکیل
میگردد.
ماده  – 2اهداف
 -2-1ايجاد بستر مناسب براي مشاركت فعال دانشجويان در امور رفاهی ،آموزشی و پژوهشی مرتبط با ايشان.
 -2-2پررنگ نمودن نقش دانشجويان در مراحل برنامهريزي و اجراي فعّالیتهاي مرتبط و آشنايی ايشان با فرآيندهاي امور صنفی
دانشجويی.
 -2-3افزايش آگاهی دانشجويان با تکالیف و حقوق مرتبط.
 -2-4بهرهمندي دانشگاه/دانشکده از ظرفیتهاي خالق دانشجويی در راستاي بهبود ارائه خدمات به دانشجويان.
 -2-5انعکاس و پیگیري مشکالت صنفی دانشجويان به مسئوالن ذيربط تا حصول نتیجه.
 -2-6تجربهاندوزي و آشنايی بیشتر دانشجويان با توانمنديها ،امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه/دانشکدهها جهت ايفاي نقش
مؤثر و ثمربخش در جامعه.
 -2-7ارتقاء زمینههاي همفکري و همدلی دانشجويان و مسئوالن دانشگاه/دانشکده.
ماده  -3اركان ،تشكيالت

 -3-1شوراي صنفی واحدهاي دانشگاهی دانشجویان:
 -3-1-1هر واحد دانشگاهی داراي يك شوراي صنفی میباشد .اعضاي شوراي صنفی واحد با برگزاري انتخابات (با هر تعداد
شركتكننده) و كسب باالترين آراء انتخاب میگردند.
تبصره :در خوابگاههايی كه داراي چند ساختمان به صورت مجتمع میباشند ،روش انتخاب شوراي صنفی براي هر ساختمان به صورت
مستقل يا به صورت متمركز ،با تشخیص و صالحديد معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه میباشد.
 -3-1-2تعداد اعضاي شوراي صنفی هر واحد متناسب با تعداد دانشجويان آن واحد مطابق با جدول ذيل خواهد بود.
تعداد دانشجویان واحد دانشگاهی

حداقل اعضاي منتخب
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تبصره :1در دانشکدههاي پزشکی با هر تعداد دانشجو ،شوراي صنفی واحد شامل  7نفر (ترجیحا با تركیب 2 :دانشجوي علوم پايه و
فیزيوپاتولوژي 2 ،كارآموز 2 ،كارورز و  1دانشجوي مقطع كارشناسی ارشد) میباشد.
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تبصره :0در دانشکدههاي پزشکی چنانچه تعداد كانديداها از مقاطع مختلف به حد نصاب نرسد ،سهمیه آن مقطع به ديگر مقاطع كه
مشاركت بیشتري دارند ،اضافه میگردد.
 -3-1-3اعضاي منتخب شوراي صنفی هر واحد دانشگاهی در اولین جلسه خود يك نفر را با كسب اكثريت مطلق آراء (نصف به عالوه
يك) به عنوان دبیر انتخاب مینمايند كه وظیفه هماهنگی امور شوراي صنفی و امضاء مکاتبات را بر عهده دارد.
 -3-1-4دبیران شوراي صنفی واحدها میتوانند حداكثر تا چهار دورۀ متوالی انتخاب و در اين جايگاه فعالیت نمايند.
 -3-1-5جلسات شوراي صنفی واحدها با حضور دوسوّم اعضاء رسمیت يافته و مصوبات آن با كسب اكثريت مطلق آراء (نصف به عالوه
يك) اعضاي حاضر در جلسه قانونی میباشد.
 -3-0شوراي صنفی دانشجویان دانشگاه/دانشكده :متشکل از دبیران شوراهاي صنفی واحدهاست كه در اوّلین جلسه
خود يك نفر را با كسب اكثريت مطلق آراء (نصف به عالوه يك) به عنوان دبیر انتخاب مینمايند.
 -3-2-1جلسات شوراي صنفی دانشجويان دانشگاه/دانشکده با حضور دوسوّم اعضاء رسمیت يافته و مصوبات آن با كسب اكثريت مطلق
آراء (نصف به عالوه يك) اعضاي حاضر در جلسه قانونی میباشد.
 -3-3مجمع دبيران شوراهاي صنفی دانشجویان دانشگاه/دانشكدههاي علوم پزشكی :متشکل از دبیران
شوراهاي صنفی دانشجويان دانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی میباشدكه نشستهاي خود را به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون امور
صنفی در سطح وزارتخانه برگزار مینمايند.
 -3-4شوراي مرکزي مجمع دبيران شوراهاي صنفی دانشجویان :متشکل از  7نفر از دبیران شوراهاي صنفی
دانشجويان دانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی میباشد كه در اوّلین نشست مجمع دبیران شوراهاي صنفی ،با كسب اكثريت آراء
انتخاب میگردند .از بین منتخبین يك نفر به عنوان دبیر شوراي مركزي انتخاب میگردد كه وظیفه هماهنگی امور و امضاء مکاتبات را
به عهده دارد.
 -3-0شوراي صنفی دستياران و دانشجویان  PhDدانشگاه :در هر دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی كه داراي دورههاي
تخصصی دستیاري بالینی ،دندانپزشکی و  PhDمیباشند يك شوراي صنفی تشکیل میگردد .اعضاي اين شورا با كسب باالترين آراء با
هر تعداد شركتكننده در انتخابات به عنوان عضو شوراي صنفی انتخاب میگردند .منتخبین در اوّلین جلسه خود يك نفر را با كسب
اكثريت مطلق آراء (نصف به عالوه يك) به عنوان دبیر انتخاب مینمايند كه وظیفه هماهنگی امور و امضاء مکاتبات را بر عهده دارد.
 -3-5-1دبیر شوراي صنفی دستیاران و دانشجويان  PhDمیتواند حداكثر در دو دورۀ متوالی انتخاب و در اين جايگاه فعّالیت نمايد.
-3-5-2جلسات شوراي صنفی دستیاران و دانشجويان  PhDبا حضور دوسوّم اعضاء رسمیت يافته و مصوبات آن با كسب اكثريت
مطلق آراء (نصف به عالوه يك) اعضاي حاضر در جلسه قانونی میباشد.
-3-5-3تركیب اعضاي شوراي صنفی دستیاران و دانشجويان  PhDشامل  7نفر 4 :دستیار تخصصی بالینی 2 ،دانشجوي  PhDو 1
دستیار دندانپزشکی میباشد.
تبصره :در صورتی كه تعداد كانديداها از دورههاي دستیاري تخصصی بالینی ،دستیاري دندانپزشکی و  PhDبه حد نصاب نرسد يا
دانشگاهی فاقد هر يك از دورههاي فوق باشد ،سهمیه آن به ديگر دورهها كه كانديداهاي بیشتري دارند ،اضافه میگردد.
 -3-6مجمع دبيران شوراهاي صنفی دستياران و دانشجویان  :PhDمتشکل از دبیران شوراهاي صنفی دستیاران و
دانشجويان  PhDدانشگاههاي علوم پزشکی میباشد كه نشستهاي خود را به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل صنفی در
سطح وزارتخانه برگزار مینمايند.

 -3-7شوراي مرکزي مجمع دبيران شوراهاي صنفی دستياران و دانشجویان  PhDدانشگاه/دانشكدههاي
علوم پزشكی :متشکل از  7نفر از دبیران شوراهاي صنفی دانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی میباشد كه در اوّلین نشست مجمع
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دبیران با كسب اكثريت آراء انتخاب میگردند .از بین منتخبین يك نفر به عنوان دبیر شوراي مركزي انتخاب میگردد كه وظیفه
هماهنگی امور و امضاء مکاتبات را به عهده دارد.

 -3-8هيأت مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفی دانشجویان ،دستياران و دانشجویان :PhD
اعضاي هیأت مركزي نظارت عبارتند از:
 معاون فرهنگی و دانشجويی وزارت (رئیس) مديركل امور دانشجويی (دبیر) معاون رفاهی/ريیس اداره رفاهی اداره كل دانشجويی رئیس مركز خدمات آموزشی رئیس صندوق رفاه دانشجويان يك نفر از معاونین فرهنگی و دانشجويی دانشگاه دانشکدههاي علوم پزشکی (با حکم رئیس هیات مركزي نظارت) دو نفر دانشجوي منتخب از سوي مجمع دبیران شوراهاي صنفی دانشجويان (با حکم رئیس هیات مركزي نظارت) يك نفر از دستیاران و دانشجويان  PhDمنتخب از سوي مجمع دبیران شوراهاي صنفی دستیاران و دانشجويان ( PhDبا حکم رئیسهیأت مركزي نظارت)
ماده  -4وظايف

 -4-1وظایف شوراي صنفی واحد:
 پیگیري حقوق صنفی دانشجويان واحد مربوطه جهت رفع مشکالت دانشجويان و ارائه پیشنهاد و راهکارهاي اصالحی به مسئوالنذيربط و شوراي صنفی دانشجويان دانشگاه
 تهیه پیشنويس شرح وظايف داخلی شوراي صنفی واحد و ارائه آن به شوراي صنفی دانشجويان دانشگاه جهت تأيید ارايه گزارش عملکرد ماهانه به شوراي صنفی دانشگاه انتخاب شهردار خوابگاه توسط شوراي صنفی خوابگاهها و واگذاري اختیارات و نظارت بر عملکرد وي در چارچوب مفاد مندرج دردستورالعمل انتخاب شهردار خوابگاههاي دانشجويی
 -همکاري با كمیتۀ اجرايی در برگزاري انتخابات دورۀ بعدي

 -4-0وظایف شوراي صنفی دانشجویان ،دستياران و دانشجویان  PhDدانشگاه/دانشكده:
 پیگیري حقوق صنفی واحدهاي دانشگاهی جهت رفع مشکالت دانشجويان و ارائه پیشنهاد و راهکارهاي الزم به مسئوالن دانشگاه بهمنظور بهبود شرايط موجود
 نظارت بر عملکرد و فعّالیتهاي جاري شوراي صنفی واحدها تأيید شرح وظايف داخلی شوراي صنفی واحدها ارائه گزارش عملکرد به معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه رسیدگی به تخلفات ،شکايات و اعتراض شوراي صنفی واحدها همکاري با كمیتۀ اجرايی جهت برگزاري انتخابات فراهم كردن بستر مناسب جهت طرح ،بررسی و حل مشکالت معیشتی ،رفاهی ،صنفی و آموزشی -برنامهريزي جهت افزايش آگاهی دانشجويان و دستیاران از حقوق و تکالیف خود
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-4-3وظایف مجمع دبيران شوراهاي صنفی دانشجویان:
 انتخاب اعضاي شوراي مركزي انتخاب و معرفی دو نفر دانشجو جهت عضويت در هیأت مركزي نظارتتبصره :اين دو عضو نمیتوانند همزمان عضو شوراي مركزي نیز باشند
 دريافت گزارش عملکرد شوراي صنفی دانشجويان دانشگاه/دانشکدهها -پیگیري مشکالت گزارش شده از سوي شوراي صنفی دانشگاه/دانشکده

 -4-4وظایف مجمع دبيران شوراهاي صنفی دستياران و دانشجویان :PhD
 انتخاب اعضاي شوراي مركزي انتخاب و معرفی يك نفر دانشجو جهت عضويت در هیأت مركزي نظارت دريافت گزارش عملکرد شوراي صنفی دستیاران و دانشجويان  PhDدانشگاهها -پیگیري مشکالت گزارش شده از سوي شوراي صنفی دستیاران دانشگاههاي علوم پزشکی

 -4-0وظایف شوراي مرکزي مجمع دبيران شوراهاي صنفی دانشجویان ،دستياران و دانشجویان :PhD
 پیگیري مصوبات مجمع از طريق رايزنی و برگزاري جلسات با حوزهها و معاونتهاي وزارتخانه پیگیري مشکالت صنفی و موضوعات ارجاعی از سوي شوراهاي صنفی دانشجويان دانشگاه/دانشکده -ارائه گزارش اقدامات و پیگیريهاي صورت گرفته به مجمع

 -4-6وظایف هيأت مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفی دانشجویان ،دستياران و دانشجویان :PhD
 نظارت بر عملکرد شوراي صنفی دانشجويان و دستیاران در تمامی سطوح در خصوص اجراي مفاد آيیننامه شوراي صنفی دانشجويانو دستیاران
 تهیه ،تفسیر و بازنگري آيیننامه شوراهاي صنفی دانشجويان و دستیاران تهیه و تصويب دستورالعملها و فرايندهاي مرتبط با شوراهاي صنفی دانشجويان و دستیاران تهیه و تصويب دستورالعمل انتخاب شهردار خوابگاههاي دانشجويیماده  -5انتخابات
 -5-1برگزاري انتخابات شوراهاي صنفی به عهده كمیته اجرايی انتخابات میباشد.
 -5-2نظارت بر انتخابات به عهده كمیته نظارت میباشد.
 -5-3انتخابات شوراي صنفی در سال اوّل طی يك ماه پس از ابالغ آيیننامه و در سالهاي بعد ،در هفته خوابگاههاي دانشجويی در
ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.
 -5-4تمامی دانشجويان دانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی كه داراي شرايط ذيل باشند ،میتوانند داوطلب عضويت در شوراي صنفی
دانشجويان گردند:
 تابعیت جمهوري اسالمی ايران التزام به قانون اساسی و اصل واليت فقیه نداشتن حکم انضباطی در مقطع تحصیلی فعلی مبنی بر محرومیت از تحصیل و باالتر از آن به شرط تأيید حکم در مراجع ذيصالحوفق آئین نامه و شیوهنامه اجرايی شوراي انضباطی دانشجويان.
 نداشتن بیش از يك ترم مشروطی آموزشی نداشتن مسئولیت و عضويت در شوراي مركزي تشکلهاي اسالمی و بسیج دانشجويیصفحه  6از 7

دفتر وزری
 هر دانشجو صرفاً میتواند در يك شوراي صنفی واحد (خوابگاه يا دانشکده) عضويت داشته باشد. مدت باقیمانده از دوران تحصیل بدون احتساب ترمی كه در آن انتخابات برگزار میگردد كمتر از دو ترم نباشد. دانشجويان مشمول قوانین آموزشی میهمان ،نمیتوانند عضو شوراي صنفی شوند. -5-5مرجع رسیدگی به تأيید صالحیت داوطلبان شوراهاي صنفی دانشجويان ،كمیته اجرايی انتخابات دانشگاه میباشد.
ماده  -6اختيارات و حدود فعّاليتها
 -6-1فعّالیتها و مصوبات شوراي صنفی واحد ،شوراي صنفی دانشگاه/دانشکده ،شوراي صنفی دستیاران و دانشجويان  ،PhDبايد در
چارچوب قوانین و مقررات جاري كشور؛ همچنین قوانین و آيیننامههاي ابالغی وزارت متبوع و نیز در حیطه حقوق صنفی دانشجويی
باشد.
 -6-2شوراهاي صنفی دانشجويان ،دستیاران و دانشجويان  PhDدر هیچ يك از سطوح ،مجاز به انجام فعالیتهاي فرهنگی و سیاسی
نمیباشند.
ماده  - 7نحوۀ نظارت بر عملکرد ،بررسی و رسیدگی به اعتراض ،شکايات ،تخلفات ،انحالل ،ابطال و برگزاري انتخابات مجدد
شوراهاي صنفی مطابق با دستورالعمل اجرايی هیأت مركزي نظارت خواهد بود.
ماده  -8حسن اجراي اين آيیننامه و ضوابط اجرايی مربوطه در سطح دانشگاه/دانشکده به عهده رياست دانشگاه /دانشکده و در سطح
وزارت با معاونت فرهنگی و دانشجويی است.
ماده  -9اين آيیننامه مشتمل بر  9ماده 51 ،بند و  5تبصره جايگزين آيین نامه شوراي صنفی دانشجويان دانشگاه/دانشکدههاي علوم
پزشکی كشور مصوب سال  1394گرديده و از تاريخ ابالغ ،الزماالجرا میباشد.

صفحه  7از 7

