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اساسنامهی شورای صنفی کارمندان دانشگاه کردستان
مقدمه
نظر به لزوم بهرهگیری از مشورت و به منظور فراهم نمودن زمینه ارتباط ،همکاری و هماهنگی بیشتر بین
کارمندان و مدیریت دانشگاه در جهت بهینه نمودن فرآیندهای اجرایی دانشگاه ،شورایی به انتخاب کارمندان تحت
عنوان «شورای صنفی کارمندان دانشگاه کردستان» تشکیل شد .این شورا ضمن الزام به رعایت قوانین،
آییننامهها و مقررات جاری دانشگاه به هیچ گروه ،حزب و جناحی وابسته نیست و به طور کامل غیرسیاسی
میباشد و در این اساسنامه به اختصار «شورا» نامیده میشود.
فصل اول :تعاریف وکلیات
ماده  -1شورا متشکل از کارمندان رسمی ،پیمانی و قراردادی دانشگاه میباشد که ارکان آن نیز با رأی آنان تشکیل
میشود.
ماده  -2مدت فعالیت شورا از زمان تأسیس ،نامحدود میباشد.
ماده  -3محل استقرار شورا ،دانشگاه کردستان میباشد.
ماده  -4هیأت مؤسس :متشکل از تعدادی از کارمندان دانشگاه میباشد که وظیفه پیگیری امور مربوط به تدوین
و تصویب اساسنامه و تأسیس شورا را بر عهده دارد.
ماده  -5مدت فعالیت هیأت مؤسس پس از برگزاری اولین مجمع عمومی نمایندگان و انتخاب شورای مرکزی
صنفی کارمندان به پایان میرسد.
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فصل دوم :اهداف شورا
ماده  -6اهداف شورا عبارتند از:
1-6

کمک به ارتقاء سطح علمی و مدیریتی دانشگاه کردستان و تأثیرگذاری بیشتر دانشگاه در نظام آموزشی عالی
کشور

2-6

زمینهسازی و تالش در جهت ارتقاء منزلت ،شأن و جایگاه شغلی کارمندان

3-6

شناسایی مسائل و مشکالت (مادی و معنوی) صنفی کارمندان ،نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه (از طریق
نماینده شورای اسالمی کارگران) و بازنشستگان (نماینده کانون بازنشستگان دانشگاه) ،بررسی کارشناسانه و
ارائه راهکارهای علمی به مدیریت دانشگاه و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب

4-6

توسعه و افزایش سطح همکاری و مشارکت کارمندان و مدیریت دانشگاه و ارائه نظرات مشورتی در راستای
ارتقاء کیفیت اجرای قوانین و مقررات جاری کارمندان و نیز انعکاس نظرات مدیریت دانشگاه به کارمندان

5-6

ایجاد یا گسترش زمینههای مشارکت و همکاری کارمندان در امور فرهنگی ،ورزشی ،آموزشی و پژوهشی

6- 6

مشارکت در شوراها و کارگروههای دانشگاه و تشکیل اتاقهای فکر به منظور افزایش سطح بهرهوری و نیز
ایجاد فضای صمیمی مابین کارمندان و مدیریت
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فصل سوم :ارکان شورا
ماده  -7ارکان شورا متشکل است از:
 -1مجمع عمومی نمایندگان شورای صنفی
 -2شورای مرکزی صنفی
ماده  -8مجمع عمومی نمایندگان شورای صنفی کارمندان متشکل از نمایندگان واحدهای مختلف دانشگاه بوده
و باالترین مرجع تصمیمگیری میباشد که در این اساسنامه به اختصار ((مجمع عمومی نمایندگان)) نامیده میشود.
ماده  -9نمایندگان صنفی هر واحد به نسبت تعداد کارمندان آن واحد (حداقل به ازاء هر  11نفر یک عضو و از
 11تا  15نفر همان یک عضو را معرفی مینمایند ولی از  16تا  11نفر 2 ،عضو) با رأی مستقیم آنان برای مدت
دو سال انتخاب می شوند.
تبصره  –1واحدهای کمتر از حد نصاب  11نفر  ،مجاز به معرفی یک نفر نماینده میباشند.
تبصره  -2اگر در واحدی کاندیدائی وجود نداشت ،اعضای آن واحد میتوانند در واحدهای متجانس ،مرتبط یا
غیرمرتبط اقدام به انتخاب نماینده یا نمایندگان خود نمایند.
تبصره  –3در انتخاب نمایندگان صنفی هر واحد ،عالوه بر اعضای اصلی ،یک نفر به عنوان عضو علیالبدل
انتخاب میشود.
تبصره  –4تشخیص و تجمیع واحدهای مشابه در دوره اول به عهده هیأت مؤسس و در دورههای بعدی به
عهده مجمع عمومی نمایندگان میباشد.
تبصره  –5به منظور حفظ ارتباط و تعامل با بازنشستگان و استفاده از تجربیات آنان یک نفر به انتخاب
بازنشستگان برای عضویت در مجمع عمومی نمایندگان انتخاب میشود.
ماده  -11شرایط عضویت در مجمع عمومی نمایندگان عبارت است از:
1-11

کارمندان (رسمی ،پیمانی و قراردادی) دانشگاه با حداقل  3سال سابقه خدمت در دانشگاه کردستان

 2-11نداشتن حکم انضباطی در  3سال اخیر با تأیید هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و اشتهار به حسناخالق و
رفتار
 3-11کارائی در ایفای مسئولیتهای سازمانی ،اجتماعی و برقراری تعامل با کارمندان و مسئوالن
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ماده  -11وظایف و اختیارات مجمع عمومی نمایندگان عبارت است از:
1-11

انتخاب شورای مرکزی صنفی کارمندان از میان اعضای مجمع عمومی نمایندگان بر اساس شرایط مصوب
مجمع

 2-11تصویب خطمشی و برنامه سالیانه شورا
3-11

دریافت و ارایه نظرات و پیشنهادات در زمینه اهداف شورا

4-11

تغییر یا اصالح اساسنامه با پیشنهاد یک دوم اعضاء و تصویب دو سوم اعضاء

 5-11تشکیل جلسات مجمع عمومی نمایندگان هر سه ماه یک بار

ماده  -12مجمع عمومی نمایندگان در اولین جلسه مجمع یک نفر را از میان اعضای خود به عنوان رئیس مجمع
به مدت یک سال انتخاب مینماید و رئیس سنی مجمع ،ریاست جلسات را تا انتخاب رئیس سالیانه برعهده دارد.
تبصره  -1رئیس مجمع عمومی نمایندگان وظیفه مدیریت جلسات ،هماهنگی جهت برگزاری انتخابات شورای
مرکزی و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد.
تبصره  -2جهت رسمیت یافتن جلسات مجمع عمومی نمایندگان ،حضور نصف بهعالوه یک اعضاء الزامی است
و مصوبات آن با اکثریت مطلق (نصف بهعالوه یک) آراء حاضران در جلسه معتبر میباشد.
تبصره  -3جلسه فوقالعاده مجمع عمومی نمایندگان به درخواست حداقل یک سوم از اعضای مجمع عمومی
نمایندگان و یا به درخواست اکثریت مطلق (نصف بهعالوه یک) اعضای شورای مرکزی تشکیل میشود.
تبصره  -4چنانچه مجمع عمومی نمایندگان در جلسه اول به حدنصاب نرسید ،به فاصله حداکثر  11روز از
جلسه دوم با هر تعداد که تشکیل گردد رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن با دو سوم آراء اعضای حاضر
در جلسه معتبر میباشد.
ماده  -13شورای مرکزی صنفی کارمندان دانشگاه که در این اساسنامه به اختصار ((شورای مرکزی)) نامیده
میشود ،متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل که از بین اعضای مجمع عمومی نمایندگان برای
مدت دو سال توسط مجمع عمومی نمایندگان انتخاب میشوند.
تبصره  -1شرکت اعضای علیالبدل در جلسه شورای مرکزی بدون حق رأی بالمانع است.
تبصره  -2از هر واحد حداکثر یک نفر میتواند همزمان در شورای مرکزی دانشگاه عضویت داشته باشد.
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ماده  -14وظایف و اختیارات شورای مرکزی عبارت است از:
 1-14پیشنهاد اصالح اساسنامه جهت تصویب به مجمع عمومی نمایندگان
 2-14ارائه گزارش جلسات و عملکرد به مجمع عمومی نمایندگان
 3-14تدوین آئیننامه داخلی شورای مرکزی و ارجاع جهت تصویب در مجمع عمومی نمایندگان
 4-14تشکیل کمیسیون های تخصصی به منظور بررسی نظرات و پیشنهادها جهت پیگیری

تبصره  -1شورای مرکزی دانشگاه میتواند بنا بر ضرورت دارای کمیسیونها مختلف متشکل از مجمع عمومی
نمایندگان یا سایر کارمندان باشد .مسئول و اعضای هر یک از این کمیسیونها توسط شورای مرکزی انتخاب
خواهد شد.
ماده  -15شورای مرکزی در اولین جلسه از میان اعضاء ،دبیر شورای مرکزی را با رأی اکثریت مطلق (نصف به
عالوه یک) تعیین میکند.
تبصره  -1دبیر شورا ،سخنگو ،هماهنگ کننده و نماینده جهت شرکت در جلسات میباشد.
تبصره  -2جلسات شورای مرکزی حداقل یک بار در ماه با تشخیص شورای مرکزی تشکیل میشود.
فصل چهارم :انتخابات و سایر مقررات
ماده  -16تعیین اعضای هیأت اجرایی به منظور برگزاری انتخابات ،بررسی احراز صالحیت داوطلبان در هر یک از
انتخابات در دوره اول به عهده هیأت مؤسس و در دورههای بعدی به عهده مجمع عمومی نمایندگان میباشد.
تبصره  -1هیأت اجرائی برگزاری انتخابات متشکل از سه تا پنج نفر از کارمندان دانشگاه میباشد و مسئولیت
برگزاری انتخابات در طول یک سال را بر عهده دارند.
تبصره  -2هر یک از اعضای اجرایی انتخابات ،خود نمیتواند نامزد همزمان انتخابات باشد.
تبصره  -3هیأت اجرایی انتخابات مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات احتمالی انتخابات و پیگیری آنها
میباشد.
تبصره  -4فرآیند انتخابات ،ثبت نام از داوطلبان ،بررسی احراز صالحیت و سایر امور مربوط حداقل یک ماه
قبل از پایان مهلت مقرر از طریق فراخوان و اطالع رسانی مناسب توسط هیأت اجرایی انتخابات انجام میگیرد.
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ماده  -17هر یک از اعضای مجمع عمومی نمایندگان و اعضای اصلی شورای مرکزی در جلسات مربوطه دارای
یک رأی میباشند .هر یک از اعضای مجمع عمومی نمایندگان صرفاً میتوانند وکالت فقط یک عضو دیگر را به
صورت کتبی برای جلسه معین برعهده داشته باشد.
ماده  -18فوت ،استعفای کتبی و موافقت با آن ،استیضاح در چهارچوب مقررات ،اخراج از دانشگاه ،انتقال دائم،
مأموریت (آموزشی یا خدمتی) و بازنشستگی هر یک از کارمندان موجب خروج عضویت در شورای صنفی ،مجمع
عمومی نمایندگان و شورای مرکزی خواهد شد.
ماده  -19هر یک از اعضای شورای مرکزی میتواند به صورت کتبی و با ارایه دالیل توجیهی استعفای خود را به
مجمع عمومی نمایندگان ارایه نماید .قبول استعفای عضو ،مشروط با تأیید اکثریت مطلق (نصف بهعالوه یک)
اعضای مجمع میباشد .بدیهی است عضو مستعفی موظف است تا زمان پذیرش استعفا انجام وظیفه نماید.
تبصره  -1در اولین جلسه بعد از پذیرش استعفای اعضاء و در صورت نبودن علیالبدل ،مجمع عمومی نسبت
به انتخاب عضو جدید شورای مرکزی اقدام مینماید.
ماده  -21استیضاح عضو یا اعضای شورای مرکزی حداقل به درخواست یک سوم اعضای مجمع عمومی قابل طرح
در صحن مجمع عمومی خواهد بود .پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیه عضو ،استیضاح و برکناری با
تأیید اکثریت مطلق (نصف بهعالوه یک) آرای مجمع عمومی صورت میپذیرد.
تبصره  -1عدم حضور عضو یا اعضاء استیضاح شونده مانع از برگزاری جلسه استیضاح و تصمیمگیری مجمع
عمومی نخواهد شد.
ماده  -21غیبت غیرموجه به تعداد سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال هر یک از اعضای شورای
مرکزی ،استعفا تلقی میگردد .تشخیص غیرموجه بر عهده اعضای شورای مرکزی خواهد بود.
ماده  -22این اساسنامه در  6صفحه شامل مقدمه 4 ،فصل 22 ،ماده و  11تبصره پس از تنظیم و تدوین توسط
هیأت مؤسس و تأیید کمیته بازنگری پس از تأیید هیأت رئیسه اعالم عمومی میگردد.

