
 

 

 

 های اسالمی داوشگاهیان دستورالعمل اجرایی آییه وامه اتحادیه تشکل

 

 

 همسهِ 

شَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی،  15/8/1380 هَضخ 488ّبی اسالهی زاًشگبّیبى هظَة جلسِ  آییي ًبهِ اتحبزیِ تشىل 6ثط اسبس هبزُ 

  :شَز زستَضالؼول اجطایی آییي ًبهِ هصوَض ثِ شطح شیل اثالؽ هی

 

  : . زثیطذبًِ ّیأت ًظبضت هطوعی ٍ ٍظبیف آى1هبزُ 

ػْسُ زثیط ّیأت ًظبضت ّبی اسالهی زاًشگبّیبى، هسئَلیت زثیطذبًِ ثط  ّبی تشىل ّبی هطثَعِ زض آییي ًبهِ اتحبزیِ ٍ تجظطُ 3ثب تَجِ ثِ هبزُ 

  :شَز ثبشس وِ ثب شطح ٍظبیف شیل تشىیل هی هطوعی هی

 ّبی هطثَعِ  اػالم زستَض وبض ٍ زػَت وتجی اظ اػضبی ّیأت ًظبضت هطوعی ثطای شطوت زض جلسبت زستگبُ - 1-1

 ّب  ثٌسی پطًٍسُ تشىیل ًظبم ثبیگبًی، ثجت ٍ ًگْساضی اسٌبز ٍ هىبتجبت ٍ عجمِ - 2-1

 بفت زضذَاست وتجی تمبضبی تأسیس اتحبزیِ ٍ عطح آى پس اظ تىویل پطًٍسُ زض جلسبت ضسوی ّیأت ًظبضت هطوعی زضی - 3-1

 زضیبفت زضذَاست وتجی طسٍض هجَظ فؼبلیت ٍ عطح آى زض جلسبت هصوَض  - 4-1

ّبی اسالهی ٍ عطح آًْب زض  تشىلّبی  زضیبفت شىبیبت هغطٍحِ اظ سَی اشربص حمیمی ٍ حمَلی زض اضتجبط ثب فؼبلیت ّبی اتحبزیِ - 5-1

 جلسبت هطثَعِ 

 اثالؽ تظوین ّیأت ًظبضت هطوعی تَسظ زثیط ّیأت ثِ هتمبضی ٍ هطاجغ شیطثظ  6-1- 

 تسٍیي طَضت جلسبت ٍ اًجبم هىبتجبت  7-1- 

 ّب ٍ زستَضالؼول اجطایی شیطثظ ثِ  ضسبًی ثِ هَلغ زض هَضز آییي ًبهِ اعالع - 8-1

 آهَظش ػبلی زاًشگبُ ّب ٍ هؤسسبت 

 زػَت اظ اػضبء ٍ ّیأت هٌظفِ ثطای تشىیل جلسِ ثِ هٌظَض ضسیسگی ثِ ترلّفبت ٍ یب شىبیبت هطثَط ثِ اتحبزیِ   9-1-

ّبی اسالهی زاًشگبّیبى ٍ اضائِ آى ثِ ّیأت  ّبی تشىّل پیگیطی اجطای هظَثبت ّیأت ًظبضت هطوعی ٍ اذص گعاضش فؼبلیت اتحبزیِ  10-1-

 ًظبضت هطوعی 

 ّبی اجطایی آى  ّبی هَجَز ٍ هلعم سبذتي آًْب ثِ تغجیك زازى اسبسٌبهِ اتحبزیِ ثب آییي ًبهِ ٍ زستَضالؼول هىبتجِ ثب اتحبزیِ 11-1- 

 زضیبفت شىبیبت زض هَضز ترلف زض اًتربثبت  12-1- 

 

  :ًحَُ تشىیل جلسبت ّیأت ًظبضت هطوعی . 2هبزُ 

ّبی  آییي ًبهِ اتحبزیِ تشىل 6ّبی اسالهی زاًشگبّیبى ٍ هبزُ  آییي ًبهِ تشىل 5 -2ثٌس  جلسبت هصوَض ثطای اًجبم ٍظبیف هظطح زض 1-2 

  .شَز اسالهی زاًشگبّیبى ثب ًظط ضئیس ّیأت ًظبضت ٍ زض زفتط ایشبى تشىیل هی

 

 ٍ اجتوبػی ًٍت فطٌّگیهؼب



 

 

  .ًظبضت ثالهبًغ استًفط اظ اػضبی ّیأت ًظبضت هطوعی ٍ ثب هَافمت ضئیس ّیأت  2تجظطُ: تشىیل جلسبت فَق الؼبزُ ثب پیشٌْبز حسالل 

  .ثبشس ضأی هَافك لبثل اجطا هی 3ػضَ ّیأت ًظبضت هطوعی ضسوی است ٍ تظویوبت ًیع ثب  3جلسبت ثب حسالل   -2-2

حضَض هسئَل زثیطذبًِ ّیأت ًظبضت هطوعی ٍ سبیط هسػَیي زض جلسبت ثسٍى حك ضأی ٍ ثب هَافمت ضئیس ّیأت ًظبضت هطوعی  3-2- 

  .ثالهبًغ است

 

  : ًحَُ طسٍض هجَظ اتحبزیِ .3هبزُ 

ٍ  3ّبی اسالهی زاًشگبّیبى )هبزُ  ثبیست ثط اسبس ضَاثظ هٌسضج زض آییي ًبهِ اتحبزیِ تشىل اػالم هَافمت اطَلی ثطای تأسیس اتحبزیِ هی

  (ّبی هطثَعِ تجظطُ

  .اًجبم پصیطز

یت شَضای هطوعی اتحبزیِ ضسیسُ ثبشس ثطای زضیبفت ثبیست زضذَاست وتجی ذَز ضا وِ ثِ تأییس اوثط شَضای هطوعی اتحبزیِ هی 1-3- 

  .هَافمت اطَلی ثِ زثیطذبًِ ّیأت ًظبضت هطوعی اضائِ ًوبیس

ّبی  ثبیست ثِ تأییس اوثطیت شَضای هطوعی اتحبزیِ ضسیسُ ثبشس ٍ هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبی تشىل : زضذَاست تشىیل اتحبزیِ هی1تجظطُ 

  .شیطثظ ثبشس

ذَاستبض پیَستي ثِ اتحبزیِ ّستٌس ثبیس اظ ًظط اذص هجَظ ٍ ضػبیت همطضات هطثَعِ هَضز تأییس ّیأت ًظبضت زاًشگبُ ّبیی وِ  : تشىل2تجظطُ 

  :لطاض گطفتِ ٍ ضطٍضی است لجل اظ پیَستي ثِ اتحبزیِ

  .الف( زض یىی اظ ثٌسّبی اسبسٌبهِ ذَز هَضَع چگًَگی پیَستي ثِ اتحبزیِ ٍ یب ًحَُ ذطٍج اظ آًطا لیس ًوبیٌس

  .ة( هَضَع پیَستي تشىل ذَز ثِ اتحبزیِ ضا ثِ زثیطذبًِ ّیأت ًظبضت هطوعی اػالم ًوبیٌس

هبُ است ٍ عی ایي هست ّیأت ًظبضت هطوعی هَظف  3هست ظهبى هجبظ ثطای پبسرگَیی ثِ زضذَاست تشىیل اتحبزیِ حساوثط  2-3- 

ثٌسی شسُ ٍ ثب اهضبی  وتجی زالیل ضز طالحیت ثِ طَضت عجمِاست ًسجت ثِ طسٍض هَافمت اطَلی ٍ زض طَضت هربلفت ًسجت ثِ اػالم 

  .زثیط ّیأت السام ًوبیس

ّبی لبًًَی وِ ػاللوٌس ثِ تشىیل اتحبزیِ ّستٌس پس اظ وست هَافمت اطَلی ثب تشىیل اتحبزیِ حساوثط ظطف هست یه  : تشىّل 3تجظطُ 

آییي ًبهِ هطثَعِ ( ثِ زثیطذبًِ ّیأت ًظبضت هطوعی السام  4ٌْبزی زض هبزُ ثبیست ثِ اضائِ اسبسٌبهِ اتحبزیِ ) ثط اسبس سبذتبض پیش هبُ هی

  .ًوبیس

  .تَاًس ّوعهبى ػضَ زٍ اتحبزیِ ثبشس : یه تشىل ًوی 4تجظطُ 

ِ زض طَضت ػسم هَافمت ّیأت ًظبضت هطوعی ثب تشىیل یب ازاهِ فؼبلیت اتحبزیِ، ٍ اظ تبضید اثالؽ ضأی ّیأت ًظبضت هطوعی، اتحبزی  3-3-

ضٍظ ًسجت ثِ ضأی طبزضُ اػتطاع ًوبیس ٍ زض طَضت تأییس ضئیس ّیأت ًظبضت هَضَع جْت ضسیسگی هجسز زض  10تَاًس ظطف هست  هی

ّبی چٌس زستگبُ تشىیل شسُ ثبشس هَضَع زض جلسِ  زستَضوبض ّیأت ًظبضت هطوعی لطاضذَاّس گطفت. )زض طَضتیىِ اتحبزیِ اظ تشىل

  (.شَز هی ّیأت هشتطن ًظبضت هطوعی ثطضسی

ثبیست تمبضبی وتجی ذَز ضا ثِ زثیطذبًِ اتحبزیِ اضائِ  : چٌبًچِ ػضَی اظ اػضبی اتحبزیِ لظس ذطٍج اظ اتحبزیِ ضا زاشتِ ثبشٌس هی 5تجظطُ 

  .ًوبیس ٍ پس اظ تأییس شَضای هطوعی اتحبزیِ ًتیجِ ثِ ّیأت ًظبضت هطوعی گعاضش شَز



 

 

، ّیأت ًظبضت هطوعی تشریض زّس اتحبزیِ اظ حیث تؼساز اػضبء اظ حس ًظبة لبًًَی ذَز : چٌبًچِ ثط اسبس گعاضش زثیطذبًِ 6تجظطُ 

  .ػسٍل وطزُ است هطاتت ضا زض جلسبت ّیأت عطح ٍ اتربش تظوین ذَاّس شس

 

  : . ًحَُ عطح ٍ ضسیسگی ثِ شىبیبت ٍ ترلفبت4هبزُ 

ّب ٍ یب عطح شىبیت تَسظ اشربص حمیمی  ت هطوعی ٍ یب اتحبزیِضسیسگی ثِ ترلفبت ٍ یب شىبیبت ثب اضائِ گعاضش تَسظ ّیأت ًظبض  1-4

  .گیطز ٍ یب حمَلی ثِ زثیطذبًِ ّیأت ًظبضت هطوعی زض زستَض وبض جلسبت هطثَعِ لطاض هی

زّس ٍ پس اظ استوبع گعاضش  ّیأت ًظبضت هطوعی جْت ضسیسگی ثِ شىبیبت ٍ ترلفبت هطتجظ ثب فؼبلیت اتحبزیِ تشىیل جلسِ هی  2-4 -

  .ًوبیس شَض ّیأت هٌظفِ ٍ اػالم ًظط هطثَعِ ًسجت ثِ طسٍض احىبم هتٌبست ثب هَضَع شىبیت یب ترلف السام هیٍ 

  :ػضَ اطلی ثِ شطح شیل است 5ّب زاضای  ّیأت هٌظفِ ضسیسگی ثِ ترلفبت اتحبزیِ 3-4- 

 ّبی ػلوی، فطٌّگی ٍ زاًشگبّی زستگبُ هطثَعِ  ًفط اظ شرظیت 3-5- 

 ًفط حمَلساى  1 

 ًفط اظ زاًشجَیبى تحظیالت تىویلی  1 

ایي افطاز ثب پیشٌْبز ضئیس ّیأت ًظبضت هطوعی زستگبُ هطثَعِ ٍ تأییس ّیأت ًظبضت اًتربة ٍ احىبم آًْب اظ سَی ضئیس ّیأت طبزض ذَاّس 

  .شس

  .هٌظفِ اًتربة شًَستَاًٌس ثِ ػٌَاى ػضَ زاًشجَیی ّیأت  ای اظ سبل پٌجن ثِ ثؼس هی : زاًشجَیبى زوتطای حطف1ِتجظطُ 

 : جلسبت ّیأت هٌظفِ ثب زػَت وتجی تَسظ زثیط، اظ ولیِ اػضبی 2تجظطُ 

  .ػضَ حبضط زض جلسِ هؼتجط است 3ًفط اظ اػضبء ضسویت یبفتِ ٍ تظویوبت هترصُ ثب ضأی  3ّیأت هٌظفِ تشىیل ٍ ثب حضَض حسالل 

  .شَز اػضبء ٍ تَسظ اػضبء اًتربة هی: زثیط ّیأت هٌظفِ زض اٍلیي جلسِ ایي ّیأت اظ ثیي  3تجظطُ 

زثیط ّیأت ًظبضت هطوعی هَظف است پس اظ زضیبفت شىبیت، ظهبى ٍ هىبى تشىیل جلسِ ضسیسگی ثِ هَضَع ضا، ثب ّوبٌّگی   4-4-

  .الم ًوبیسضئیس ّیأت ًظبضت حسالل زٍ ّفتِ لجل اظ تشىیل جلسِ ثِ اتحبزیِ، اػضبی ّیأت هٌظفِ ٍ اػضبی ّیأت ًظبضت هطوعی وتجبً اػ

  .شَز پس اظ تشىیل جلسِ ضسیسگی زض حضَض ّیأت هٌظفِ، شىبیت ٍ یب گعاضش زضیبفتی لطائت ٍ زفبػیبت هشتىی ػٌِ استوبع هی 5-4- 

  .: ّیأت ًظبضت هطوعی هَظف است اهىبى عطح شىبیت ٍ زفبع ثطای شبوی ٍ هتشبوی ضا فطاّن ًوبیس4تجظطُ

 :ثیط ّیأت ًظبضت هطوعی، آًگبُ ّیأت هٌظفِ ثِ هٌظَض پبسد ثِ زٍ سئَال تشىیل جلسِ ذَاّس زازپس اظ اػالم ذتن ضسیسگی تَسظ ز .6-4

 

 آیب ترلف ٍالغ شسُ است یب ذیط؟  1- 

 زض طَضت ٍلَع ترلف، هترلف هستحك ترفیف است یب ذیط؟   2-

  .َز ضا پس اظ شَض اػالم ًوبیسّیأت هٌظفِ هَظف است ثالفبطلِ پس اظ ذتن ضسیسگی ٍ زض ازاهِ ّوبى جلسِ ًظط ذ - 7-4 

ّیأت ًظبضت هطوعی هَظف است پس اظ اػالم ًظط ّیأت هٌظفِ ضأی ذَز ضا هغبثك هفبز آییي ًبهِ ٍ زستَضالؼول حبضط ٍ ثط اسبس  - 8-4

  .ًظط ّیأت هٌظفِ طبزض ًوبیٌس

ًظبضت هطوعی زض طَضتی هؼتجط ٍ لبثل  : زض هَاضزی وِ ضسیسگی ثِ ترلف زض زستَض وبض لطاض زاضز ضأی طبزضُ تَسظ ّیأت5تجظطُ

 اجطاست وِ ثِ اهضبی حسالل 



 

 

  .ػضَ هطثَط ضسیسُ ثبشس 3

 

  : . ًظبضت ثط اًتربثبت اتحبزی5ِهبزُ 

زثیطذبًِ ّیأت ًظبضت هطوعی هَظف است ثط اسبس اػالم تبضید ٍ هحل اًتربثبت تَسظ اتحبزیِ ثسٍى زذبلت زض اهَض اجطائی اًتربثبت اظ 

  .ُ ّیأت ، ثط اًتربثبت ًظبضت ًوبیسعطیك ًوبیٌس

: اتحبزیِ هَظف است ظهبى زلیك اًتربثبت ضا حسالل زٍ ّفتِ لجل اظ ثطگعاضی اًتربثبت ثِ ّیأت ًظبضت اػالم ٍ ًوبیٌسُ ذَز ضا ثطای 1تجظطُ 

  .ّوىبضی ثب ًوبیٌسُ ًبظط ّیأت هؼطفی ًوبیس

ثبیست حساوثط یه ّفتِ ثؼس اظ ثطگعاضی اًتربثبت ثِ ّیأت ًظبضت اضائِ شَز.  : ّطگًَِ شىبیت ًسجت ثِ حسي اًجبم اًتربثبت هی2تجظطُ 

  .ّیأت ًظبضت ثِ شىبیبتی وِ پس اظ ایي هْلت عطح شسُ ثبشس ضسیسگی ًرَاّس وطز

  .شَز : گعاضش اًتربثبت اتحبزیِ تَسظ زثیط ّیأت زض اٍلیي جلسِ پس اظ ثطگعاضی اًتربثبت ثِ جلسِ ّیأت اضائِ هی 3تجظطُ 

  .: زض طَضتی وِ اًتربثبت هَضز تأییس ّیأت ًظبضت لطاض ًگیطز اتحبزیِ هَظف ثِ ثطگعاضی ولی یب جعئی هجسز اًتربثبت ذَاّس ثَز4تجظطُ 

 

  : . ًظبضت ثط ػولىطز هبلی اتحبزیِ 6هبزُ 

ییي ًبهِ اتحبزیِ اسالهی زاًشگبّیبى ّط سبلِ )ضئَس اطلی ٍ سبذتبض اسبسٌبهِ اتحبزیِ( آ 4اظ هبزُ  12-4ّب هَظف ّستٌس ثط اسبس ثٌس  اتحبزیِ

  .گعاضش تطاظًبهِ هبلی اتحبزیِ ضا ثِ هجوغ ػوَهی اضائِ ٍ جْت اعالع ثِ زثیطذبًِ ّیأت ًظبضت هطوعی اػالم ًوبیس

 

ّبی  هِ اتحبزیِ تشىلهبُ فططت زاضًس اسبسٌبهِ ذَز ضا ثب آییي ًب 4ّبی هَجَز اظ تبضید اثالؽ ایي زستَضالؼول حساوثط  . اتحبزی7ِهبزُ 

  .اسالهی ٍ زستَضالؼول اجطایی هطثَعِ اًغجبق زٌّس

 

سبل ثِ طَضت آظهبیشی، زض تبضید  2ّبی اسالهی زاًشگبّیبى ثطای اجطاء ثِ هست  . زستَضالؼول اجطایی آییي ًبهِ اتحبزیِ تشىل 8هبزُ 

 .ثبشس ثِ تظَیت ضسیس ٍ اظ تبضید اثالؽ لبثل اجطا هی 31/5/84


