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 قذمهم
ٍ حفظ ٍ داًـجَيبى دس اهَس كٌفی  هـبسوتّبي ّوفىشي ٍ  ايجبد ثؼتش هٌبػت ثشاي تمَيت صهیٌِثِ هٌظَس 

ثْذاؿتی، دسهبًی ػلَم پضؿىی ٍ خذهبت  يّب داًـگبُدس كٌفی داًـجَيبى  ي، ؿَساپیگیشي حمَق ٍ حشين داًـجَيی
  .گشدد یتـىیل ه ،ًبهِ اػبع هفبد ايي آيیي وـَس ثش

 

  تعاريف –1 ماده
 سٍد: اكطالحبت صيش دس هؼبًی هشثَطِ ثِ وبس هی

ّبي هؼتمل ػلَم پضؿىی ٍ خذهبت ثْذاؿتی، دسهبًی ٍ هشاوض ٍ هَػؼبت ّب ٍ داًـىذُ داًـگبُ: داًـگبُ  -1-1
 ، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی.آهَصؿی ٍ پظٍّـی تحت پَؿؾ ٍصاست ثْذاؿت

 ، ثِ ؿشح ريلهشتجط ثب داًـجَ دس هحذٍدُ فوبّبي داًـگبّی اهَساي اص  : ثِ هجوَػِحمَق كٌفی داًـجَيی -1-2
  :گشدد اطالق هی

 اهَس سفبّی ؿبهل:  .1

  ِاهَس تغزي 

 ُّب اهَس خَاثگب 

 ُّب ٍ  وتبثخبًِّب، اهَس ووه آهَصؿی، اهىبًبت ٍ تجْیضات  اهَس خذهبت داًـجَيی هـتول ثش فشٍؿگب
ّبي داًـجَيی،  رّبة، ٍام ّبي هطبلؼِ، خذهبت سايبًِ، دفبتش تىثیش، ثیوِ حَادث داًـجَيی، ايبة ٍػبلي

 اهىبًبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی داًـجَيبى ٍ وبس داًـجَيی.

 خذهبت هـبٍسُ ثْذاؿت سٍاى داًـجَيبى .2

 تشثیت ثذًی داًـجَيی .3

 پظٍّـی -اهَس آهَصؿی .4

ّب ٍ گیشي ػیبػی، ّوىبسي، ّوؼَيی ٍ حوبيت اص تـىلهجبص ثِ اًجبم  فؼبلیت ٍ هَهغؿَساّبي كٌفی  تثصره:

 ثبؿٌذ.  ّب ًویّبي ػیبػی داخل ٍ خبسج داًـگبُجشيبى
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 ّبي داًـجَيی داًـگبُ توبهی فوبّب ٍ هحَطِ :فضاهاي دانشگاهي -1-3

 ّب ّبي ّش يه اص داًـگبُ ّب ٍ خَاثگبُ داًـىذُ واحذ دانشگاهي: -1-4

اي هتـىل اص ًوبيٌذگبى هٌتخت داًـجَيبى ّش ٍاحذ داًـگبّی اػت  هجوَػِ دانشجويان: يصنف شوراي -1-5

دس دٍ ػطح ؿَساي كٌفی ٍاحذّب ٍ ؿَساي هشوضي  ٍ اًتخبة ؿذُ ًبهِ آيیي دسچبسچَة همشسات هَهَع ايي وِ
طح خذهبت ثِ ٍ ٍظیفِ اًؼىبع هـىالت ٍ پیگیشي جْت حل آى ثِ هٌظَس استمب ػ پشداصًذ هی ثِ فؼبلیتكٌفی 

 داًـجَيبى اص طشيك تؼبهل ثب هؼئَلیي داًـگبُ هحل فؼبلیت سا ثش ػْذُ داسًذ.

تَاًٌذ ثشخی اص اختیبسات هذيشيتی ٍ اجشايی هشتجط ثب داًـجَيبى سا تب ّش صهبًی وِ كالح هؼئَلیي داًـگبُ هی تثصره:

 داًٌذ ثِ ؿَساي كٌفی تفَين ًوبيٌذ.هی

ّیبتی اػت هتـىل اص ّفت ًفش ػوَ وِ  ي صنفي دانشجويان:هیات مرکزي نظارت تر شوراها -1-6

ًبهِ سا ثش  ّب ّوچٌیي تفؼیش ٍ پیـٌْبد ثبصًگشي ايي آيیي ًظبست ثش ػولىشد ؿَساي كٌفی داًـجَيبى داًـگبُ
 ًوبيذ. ػْذُ داسد ٍ جلؼبت خَد سا دس هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًـجَيی ٍصاست ثشگضاس هی

ثشاي ًظبست ثش سًٍذ اًتخبثبت هطبثك دػتَس الؼول اثالغی اص ػَي ّیبت  وویتِ اي اػت وِکمیته نظارت:   -1-7

 هشوضي ًظبست ثش ؿَساّبي كٌفی تـىیل هی گشدد.

وویتِ اي اػت وِ ثشاي اجشاي اًتخبثبت هطبثك دػتَسالؼول اثالغی اص ػَي ّیبت هشوضي کمیته اجرايي:   -1-8

 ًظبست ثش ؿَساّبي كٌفی تـىیل هی گشدد.

 فاهذا – 2ماده 

 ثشاي هـبسوت فؼبل داًـجَيبى دس اهَس سفبّی، آهَصؿی ٍ پظٍّـی هشتجط ثب ايـبى.ايجبد ثؼتش هٌبػت  -2-1
كٌفی ّبي هشتجط ثب اهَس  اجشاي فؼبلیت ٍسيضي  هشاحل ثشًبهِداًـجَيبى دس  پشسًگ ًوَدى ًمؾ هـَستی -2-2

 .داًـجَيی ّوچٌیي  آؿٌبيی داًـجَيبى ثب فشآيٌذّبي اهَس كٌفی داًـجَيی

  .حمَق هشتجط ثب داًـجَيبىافضايؾ آگبّی داًـجَيبى ثب تىبلیف ٍ  -2-3

 ّبي خالق داًـجَيی دس ساػتبي ثْجَد اسائِ خذهبت داًـجَيبى داًـگبُ اص ظشفیت هٌذي ثْشُ –2-4

 سثط تب حلَل ثِ ًتیجِ  اًؼىبع ٍ پیگیشي هـىالت كٌفی داًـجَيبى ثِ هؼئَلیي ري –2-5

 ّب  ّب، اهىبًبت ٍ چگًَگی اداسُ اهَس دس داًـگبُ آؿٌبيی ثیـتش داًـجَيبى ثب تَاًوٌذياًذٍصي ٍ  تجشثِ –2-6 
 ّبي ّوفىشي ٍ ّوذلی داًـجَيبى ٍ هؼئَالى داًـگبُ ثِ هٌظَس ّوىبسي هتمبثل استمبء صهیٌِ -2-7
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  تشكیالتارکان،  -3ماده 

 :الف: شوراي صنفي واحذها
ثب  ثبؿذ وِ ايي اػوبء هٌتخت آى ٍاحذ هیاػوبي  فی اػت وِ هتـىل اص ّش ٍاحذ داًـگبّی داساي يه ؿَساي كٌ -1

 گشدًذ.  اًتخبة هی ؿوؼی ػبل ثِ هذت يه)ًلف ثِ ػالٍُ يه( دس اًتخبثبت،   آساءهطلك وؼت اوثشيت 
ثت : دس كَست ػذم وؼت آساي الصم اًتخبثبت ثِ دٍس دٍم وـیذُ ؿذُ ٍ دٍ ثشاثش اػوب الصم دس دٍس دٍم ثِ سلب1تجلشُ

 پشداختِ ٍ حبئضيي آساي ثیـتش اًتخبة خَاٌّذ ؿذ.
ثبؿٌذ سٍؽ اًتخبة ؿَساي  ّبي خَاثگبّی وِ ؿبهل چٌذ ثلَن خَاثگبّی ثِ كَست هجتوغ هی :دس هجتوغ2تجلشُ 

داًـجَيی فشٌّگی ٍ كٌفی ٍاحذ دس ّش خَاثگبُ ثلَست هؼتمل يب ثِ كَست هتوشوض ثب تـخیق ٍ كالحذيذ هؼبٍى 
 ذ.ثبؿ داًـگبُ هی

: دس داًـگبُ ّبيی وِ هؼبًٍت داًـجَيی تفىیه ؿذُ اػت توبهی اختیبسات هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًـجَيی دس 3تجلشُ 
 آيیي ًبهِ ثش ػْذُ هؼبٍى داًـجَيی هی ثبؿذ.

: دس داًـگبُ ّبيی وِ ٍظبيف هؼبًٍت فشٌّگی ٍ داًـجَيی ثِ ػبيش هؼبًٍت ّب تفَين ؿذُ اػت ٍظبيف ٍ 4تجلشُ 
 وَس دس ايي آيیي ًبهِ ًیض ثِ ايـبى تفَين هی گشدد.اختیبسات هز

 اػت. ّش ٍاحذ داًـگبّی هتٌبػت ثب تؼذاد داًـجَيبى آى ٍاحذ هطبثك جذٍل ريلكٌفی تؼذاد اػوبي ؿَساي  -2

 الثذل تعذاد اعضاي علي اعضاي منتخةتعذاد حذاقل  تعذاد دانشجويان واحذ دانشگاهي

 1 3 نفر 222تا 

221- 522 5 2 

 2 7 تیشترو  521

ًفش  3:  )تشجیحب ثب تشویت ًفش 7ؿبهل ٍاحذ  كٌفی ؿَسايثب ّش تؼذاد داًـجَ، پضؿىی ّبي  دس داًـىذُ: 1تجلشُ
يب  ًفش اص دػتیبساى1ًفش دس همطغ وبسٍسصي،1 ًفش همطغ وبسآهَصي،2داًـجَي دٍسُ ػلَم پبيِ ٍ فیضيَپبتَلَطي، 

 ( اػت. داًـجَيبى دٍسُ تحلیالت تىویلی

ٍ  اص همطغ ػلَم پبيِ تشجیحب ًذاسًذ يب داًـجَي دٍسُ تحلیالت تىویلی ّبيی وِ دػتیبس داًـىذُ :2تجلشُ
 گشدًذ. ش اًتخبة هیًف 2ّش وذام  ٍ وبسٍسصي ًفش، وبسآهَصي 3فیضيَپبتَلَطي 

تَاًذ  دس ّش ٍاحذ داًـگبّی وِ تؼذاد داٍطلجیي ثِ حذًلبة ًشػذ هؼبٍى فشٌّگی ٍ داًـجَيی داًـگبُ هی :3تجلشُ
 صهبى اًتخبثبت سا تب حذاوثش ػِ ّفتِ ثِ تؼَيك ثیبًذاصد.

)ًلف ثِ ػالٍُ  آساء ثب وؼت اوثشيت هطلك دس اٍلیي جلؼِ خَد يه ًفش سا ي كٌفی ّش ٍاحذ،اػوبي هٌتخت ؿَسا -3
 . اهوبء هىبتجبت سا ثش ػْذُ داسد ؿَساي كٌفی ًٍوبيٌذ وِ ٍظیفِ هذيشيت  ثِ ػٌَاى دثیش اًتخبة هی يه( 
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دس  یحذاوثش ثِ هذت ػِ دٍسُ هتَالثِ كَست هتٌبٍة ثذٍى هحذٍديت ٍ يب  ٌذتَاً ٍاحذّب هی كٌفی دثیشاى ؿَساي -4
 ًوبيٌذ.ايي جبيگبُ  فؼبلیت 

ء ساآ هطلك تيثب حوَس دٍ ػَم اػوبء سػویت يبفتِ ٍ هلَثبت آى ثب وؼت اوثشكٌفی ٍاحذّب جلؼبت ؿَساي  -5
 .ثبؿذ هیلبًًَی ش دس جلؼِ ( اػوبي حبههي)ًلف ثِ ػالٍُ 

ٍاحذّبػت وِ دس اٍلیي  كٌفی هتـىل اص دثیشاى ؿَساّبي ؛دانشجويان دانشگاه مرکزي صنفي شورايب: 

ًوبيٌذ وِ ٍظیفِ  ( ثِ ػٌَاى دثیش اًتخبة هیهيآساء )ًلف ثِ ػالٍُ  هطلكجلؼِ خَد يه ًفش سا ثب وؼت اوثشيت 
ٍاحذّبي هختلف كٌفی  ّوبٌّگی ثیي ؿَساّبي كٌفی هشوضي ٍهىبتجبت ؿَساي  ؿَساي كٌفی ٍ اهوبء هذيشيت

 داًـگبّی سا ثشػْذُ داسد. 
هذت دٍ دٍسُ هتَالی دس ايي حذاوثش ثِ تَاًذ ثِ كَست هتٌبٍة ثذٍى هحذٍديت ٍ يب  دثیش ؿَساي كٌفی هشوضي، هی  -1

 جبيگبُ فؼبلیت ًوبيذ.
اوثشيت هطلك آساء ت يبفتِ ٍ هلَثبت آى ثب وؼت ثب حوَس دٍ ػَم اػوبء سػویهشوضي  كٌفی جلؼبت ؿَساي  -2

  .ثبؿذ هیلبًًَی اػوبي حبهش دس جلؼِ )ًلف ثِ ػالٍُ يه( 

  :ج: هیات مرکزي نظارت تر شوراهاي صنفي دانشجويان

 اػوبي ّیبت هشوضي ًظبست ػجبستٌذ اص:

 هؼبٍى فشٌّگی ٍ داًـجَيی ٍصاست ) سيیغ ( -

 هذيشول اهَس داًـجَيی ٍصاست )دثیش( -

 بٍى سفبّی اداسُ ول اهَس داًـجَيی ٍصاست هؼ -

ّب ثب حىن سيیغ ّیبت هشوضي ًظبست ثش ؿَساّبي كٌفی  دٍ ًفش اص هؼبًٍیي فشٌّگی ٍ داًـجَيی داًـگبُ -
 داًـجَيبى )ػوَ(

 دٍ ًفش داًـجَ ثِ اًتخبة هؼبٍى فشٌّگی ٍ داًـجَيی ٍصاست -

 وظايف -4ماده 

 : واحذها صنفي وظايف شورايالف: 

ساّىبسّبي اكالحی پیـٌْبد ٍ ٍاحذ هشثَطِ، ؿٌبػبيی هـىالت ٍ اسائِ  بىيداًـجَ َق داًـجَيیپیگیشي حم -
 هشوضي  كٌفی ٍ ؿَسايٍاحذ  سثط يثِ هؼئَالى ر

 ٍاحذ سثط يهؼئَالى ر، ٍ هشوضيكٌفی ؿَساي اص طشيك پیگیشي سفغ هـىالت داًـجَيبى  -
 ثبت دٍسُ ثؼذيدس هشاحل اجشايی ثشگضاسي اًتخبثب وویتِ اجشايی ّوىبسي  -
 هشوضي ثشاي تأيیذ كٌفی ٍ اسائِ آى ثِ ؿَسايؿَساي كٌفی ٍاحذ  ًَيغ ؿشح ٍظبيف داخلی تْیِ پیؾ -



 بسمه تعالی

 

  

  

 وزری
 

 هشوضي كٌفی اسايِ ػولىشد هبّبًِ ثِ ؿَساي -

 سػیذگی ثِ تخلف، ؿىبيبت ٍ اػتشام اػوبي ٍاحذ  -

ظبست ثش ػولىشد ٍي دس اًتخبة ؿْشداس خَاثگبُ تَػط ؿَساي كٌفی خَاثگبّْب ٍ ٍاگزاسي اختیبسات ٍ ً -
 چبسچَة همشسات ًبظش ثش ؿَساّب.

 :دانشجويان دانشگاه مرکزي صنفيوظايف شوراي ب: 
اسائِ پیـٌْبد ٍ  ٍ ٍ اًؼىبع هـىالت داًـجَيبىٍاحذّبي داًـجَيی، ؿٌبػبيی  پیگیشي حمَق داًـجَيی -

 ثِ هٌظَس ثْجَد ؿشايط هَجَد داًـگبُ شثطيهؼئَالى ر ثِ ػولیبتی ساّىبس
 ٍاحذّب كٌفی ّبي جبسي ؿَساي سيضي ٍ ًظبست ثش ًحَُ اجشاي فؼبلیت ًبهِثش -
 داًـگبُ  شثطيهؼئَالى رطشيك   اصپیگیشي سفغ هـىالت داًـجَيبى  -
  يهشوض ي كٌفیتْیِ ٍ تذٍيي ؿشح ٍظبيف داخلی ؿَسا -
 ٍاحذّب  كٌفی ؿشح ٍظبيف داخلی ؿَساي ذيیتب -
 ّب  آى ٍ هلَثبتكٌفی ٍاحذّب ًظبست ثش ػولىشد ؿَساي  -
 هؼبٍى فشٌّگی ٍ داًـجَيی داًـگبُػولىشد هبّبًِ ثِ گضاسؽ ِ ئاسا -

 سػیذگی ثِ تخلف، ؿىبيبت ٍ اػتشام ؿَساي كٌفی ٍاحذّب  -

 ّوىبسي ثب وویتِ اجشايی جْت اجشاي اًتخبثبت  -

 ج: وظايف هیات مرکزي نظارت تر شوراهاي صنفي دانشجويان:

ّب دس خلَف اجشاي هفبد آيیي ًبهِ ؿَساي كٌفی  داًـگبُ هشوضي كٌفی ؿَساي ًظبست ثش ػولىشد -
 داًـجَيبى.

 تْیِ، تفؼیش ٍ ثبصًگشي آيیي ًبهِ ؿَساي كٌفی داًـجَيبى. -

 تْیِ ٍ تٌظین دػتَسالؼول ّب ٍ  فشايٌذّبي هشتجط ثب ؿَساي كٌفی داًـجَيبى. -

 انتخاتات:  -5ماده 

 ًتخبثبت هی ثبؿذ.ثِ ػْذُ وویتِ اجشايی ا ي كٌفیؿَساثشگضاسي اًتخبثبت ادٍساي  -5-1

 ًظبست ثش اًتخبثبت ثش ػْذُ وویتِ ًظبست ثش اًتخبثبت هی ثبؿذ. -5-2

 15هْش لغبيت  15اًتخبثبت ؿَسا كٌفی دس ػبل اٍل طی يه هبُ پغ اص اثالؽ آئیي ًبهِ ٍ دس ػبلْبي ثؼذ اص   -5-3
 آثبى ثشگضاس خَاّذ ؿذ.



 بسمه تعالی

 

  

  

 وزری
 

كٌفی  يػوَيت دس ؿَسا داٍطلتٌذ تَاً ّب وِ داساي ؿشايط ريل ثبؿٌذ، هی داًـجَيبى داًـگبُتوبهی  -5-4
 :گشدًذداًـجَيبى 

 تبثؼیت جوَْسي اػالهی ايشاى -
 التضام ثِ لبًَى اػبػی ٍ ٍاليت فمیِ -
 ّبي اػالهی ٍ ػیبػی دس داخل داًـگبًُذاؿتي هؼئَلیت ٍ ػوَيت دس ؿَساي كٌفی هشوضي تـىل -

 ًذاؿتي ثیؾ اص يه تشم هـشٍطی آهَصؿی  -
 ٍاحذ داًـگبّی ػوَيت داؿتِ ثبؿذ.  كٌفی دس يه ؿَساي تَاًذ فمط ّش داًـجَ كشفبً هی -
 ثب احتؼبة تشهی وِ دس آى اًتخبثبت ثشگضاس هی گشدد ووتش اص دٍ تشم ًجبؿذ.هبًذُ اص دٍساى تحلیل  هذت ثبلی -

 تَاًٌذ ػوَ ؿَساي كٌفی ؿًَذ. داًـجَيبى هـوَل لَاًیي آهَصؿی هیْوبى، ًوی -

ى ؿَساّبي كٌفی داًـجَيبى، وویتِ اجشايی اًتخبثبت داًـگبُ هشجغ سػیذگی ثِ تبيیذ كالحیت داٍطلجب -5-5
 ثبؿذ. هی

 

 ها   اختیارات و حذود فعالیت -6ماده 

همشسات ّب ٍ هلَثبت ؿَساّبي كٌفی ٍاحذّب ٍ ؿَساي كٌفی هشوضي ثبيذ دس چبسچَة لَاًیي ٍ  فؼبلیت  -6-1
 ي حمَق داًـجَيی ٍ دس حیطِ اًـگبُّبي اثالغی ٍصاست هتجَع ٍ د ًبهِ هلَة وـَس ٍ ّوچٌیي لَاًیي ٍ آيیي

 ثبؿذ. 
دس چبسچَة همشسات دسحَصُ اّذاف، ٍظبيف ٍاختیبسات  تَاًٌذ هی هشوضي كٌفی ٍاحذّب ٍ ؿَساي كٌفیؿَساي  -6-2

 فؼبلیت ًوبيٌذ. ًبهِ آيیي هَهَع ايي

بت هجذد ، اًحالل ٍ اًتخبثتخلفبت ،ؿىبيبتثشسػی ٍ سػیذگی ثِ اػتشام ٍ  شػولىشد،ًظبست ث ًحَُ - 7ماده

  ؿَساّبي كٌفی هطبثك ثب دػتَس الؼول اجشايی وِ تَػط ّیبت هشوضي ًظبست تٌظین خَاّذ ؿذ، خَاّذ ثَد.

 

 ثبؿذ. سيبػت  داًـگبُ هیآى ثِ ػْذُ  هشتجط ثب اجشايی ٍ هَاثطًبهِ  آيیيايي  حؼي اجشاي -8ماده

               تبسيخ دس ثٌذ 22ٍ  تجلشُ 9هبدُ،  9 َس دسّبي ػلَم پضؿىی وـ ًبهِ ؿَساي كٌفی داًـجَيبى داًـگبُ آيیي -9ادهم

 االجشاػت. سػیذ ٍ اص صهبى اثالؽ الصم ٍصيش ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی تأئیذثِ 


