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  بسمه تعالی

  
  کانون صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اساسنامه

  

  فصل اول:

  "کلیات و اهداف"
  

  1ماده 

تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در  ایران کانون صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعتنام: 
  شود.مینامیده  کانوناین اساسنامه اختصاراً 

  

  2ماده 

 –خیابان دانشگاه علم و صنعت  –خیابان هنگام  –میدان رسالت به نشانی  تهرانکانون در شهر  این : مرکز اصلیمحل
تواند با موافقت وزارت کشور در میمدیره  هیئتواقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست  دانشگاه علم و صنعت ایران

  هاي کشور شعبه و یا دفتر دایر نماید.سایر شهرستان

  

  3ماده 

  تابعیت:

  دارند.میتابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اعالم  کانوناعضاي 

  

  4ماده 

  اهداف:

  باشد:میداراي اهداف زیر  کانون
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به  سطح ملی و بین المللیتبیین ارزش و جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در  -1
  ي علمی و پژوهشی کشور.هاي ایجاد شده در رفع نیازمنديهاگیري از ظرفیتمنظور بهره

 اي اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایرانحرفهدفاع از حقوق قانونی، صنفی و  -2

اي و رفاهی متناسب با شأن و منزلت اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و تالش به منظور تحقق نظام جامع صنفی، حرفه -3
 صنعت ایران.

ت کوشش در جهت ایجاد انگیزش عمومی جامعه در حفظ، رشد و شناخت شخصیت مستقل حقیقی و حقوقی اعضاء هیئ -4
 علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

اي و رفاهی و با رعایت استقالل کانون و هاي صنفی و حرفهایجاد ارتباط و تعامل با سایر مجامع صنفی دانشگاهی در زمینه -5
 منافع هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

ي و رفاهی اعضاء هیئت انفی و حرفهدر نحوه نگرش به امور صتالش در شناسانیدن حقوق هیئت علمی به مقامات ذیربط  -6
 علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 کوشش به منظور ایجاد بستر مناسب براي حل مشکالت معیشتی و رفاهی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران -7

 

  5ماده 
کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوي نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز 

  شود.میانجام الزم 
  

  فصل دوم:

  "شرایط، نحوه عضویت و انوع آن"

  6ماده 

یت تواند به عضومیعضو هیئت علمی رسمی (شاغل و یا بازنشسته) دانشگاه علم و صنعت ایران که داراي شرایط زیر باشد هر 
  درآید. کانون

 پذیرفتن مفاد اساسنامه -1

 عدم محرومیت از حقوق اجتماعی -2

 اي و اجتماعینداشتن سوء شهرت حرفه -3

 پرداخت حق عضویت -4

  
مدیره و تصویب مجمع عمومی  هیئتتبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضاي 

 يهایباشد و در این صورت وجوه پرداخت شده توسط وي غیر قابل استرداد بوده و هیچگونه حقی در ارتباط با امور و دارایمی
  کانون نخواهد داشت.



  
  :موسس هیئتامضاء 

 
٣ 

  

  7ماده 
  دو نوع عضو خواهد بود.کانون داراي 

 باشند.میي بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت اعضاي اصلی که داراي حق رأ -1

ه، توسط مدیر هیئتاعضاي افتخاري که داراي مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز در سطح ملی و بین المللی بوده و با پیشنهاد -2
 شوند.میمجمع عمومی انتخاب 

 

  فصل سوم:
  "ارکان"

  
  8 ماده

  بازرس (بازرسان) –ج     مدیره   هیئت -ب     مجمع عمومی -الف  ارکان کانون عبارتند از: 
  

  مجمع عمومی: –الف 
  9ماده 

  .گرددمیتشکیل العاده فوقو العاده فوقترین مرجع تصمیم گیري کانون بوده و به صورت عادي، عادي به طور مجمع عمومی عالی
  

  10ماده 
براي رسمیت  تشکیل خواهد شد. اردیبهشت ماهمجمع عمومی عادي با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در 

ي موافق اکثریت اعضاي حاضر ضرورت ي اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رأیافتن جلسه حصور نصف به عالوه یک نفر اعضا
حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به 

  تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضاي  هیئتدر هر زمان، به تقاضا و دعوت  فوق العادهمجمع عمومی عادي ممکن است به صورت 

  جمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.صورت باید دستور جلسه مهر اصلی تشکیل گردد و در 
  کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.: 1تبصره 
مدیره، مجمع عمومی ساالنه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس/ بازرسان مکلف است/ مکلفند  هیئتر صورتی که : د2تبصره 

  پس از تایید وزارت کشور راساً اقدام به دعوت و برگزاري مجمع مزبور بنمایند. 
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  11ماده 
اطالع رسانی هاي ا سایر روشدعوت براي شرکت در مجامع از طریق آگهی در روزنامه کثیر االنتشار یا دعوت نامه کتبی و ی

هفته و براي  2تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل  پذیرد. دعوت برايمیالکترونیک (پیامک، پست الکترونیکی و ...) صورت 
  روز قبل از برگزاري مجمع صورت پذیرد. 10نوبت دوم نیز حداقل 

  
  12ماده 

  وظایف مجمع عمومی عادي:
 مدیره و بازرس (بازرسان) هیئتانتخاب اعضاي  -1

 مدیره و بازرس (بازرسان) هیئتاستماع و رسیدگی به گزارش  -2

 تعیین خط مشی کلی کانون -3

 مدیره هیئتبررسی و تصویب پیشنهادهاي  -4

 ین میزان حق عضویت ساالنه و تصویب ترازنامه و بودجه کانونتعی -5

  ي کانونهاو دعوتنامه هاتعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی -6
  

  13ماده 
این اساسنامه، مشابه مجمع عمومی عادي و با شرایط زیر  11با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده العاده فوقمجمع عمومی 

  تشکیل خواهد شد:
 مدیره یا بازرس (بازرسان) هیئتبا درخواست و دعوت اکثریت اعضاي  -1

 اصلی کانونبا درخواست و دعوت یک سوم از اعضاي  -2

  عاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادي را دارد.لامجمع عمومی فوق: 1تبصره 
  با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.العاده فوق: تصمیمات مجمع عمومی 2تبصره 

  
  14ماده 

را داشته باشند، موضوع کتباً به  العادهفوقیا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی  درصورتی که بازرس (بازرسان)
روز طبق این  15مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت  هیئتمدیره اطالع داده خواهد شد، رئیس  هیئترئیس 

اقدام کند، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضاي متقاضی ظرف مدت ده العاده فوقاساسنامه نسبت به برگزاري مجمع 
   نماید.میاقدام العاده فوقروز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاري مجمع 

  
  15ماده 

  وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
 تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه -1
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 بررسی و تصویب انحالل کانون -2

 مدیره هیئتعزل  -3

نگی مدیره با هماه هیئتمدیره بنا به درخواست یک سوم اعضاي اصلی یا بازرس/ بازرسان و یا اکثریت اعضاء  هیئت: عزل 1تبصره 
  وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضاي اصلی مدیره، مجمع فوق هیئت: در صورت تصویب عزل دسته جمعی 2تبصره 
  نماید.یمدیره جدید اقدام م هیئتبراي اجراي مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب 

  
  16ماده 

مدیره یا بازرسان و یا  هیئتاي مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضاي رئیسه هیئتمجامع عمومی توسط 
  شود.باشند، اداره مین دو رکن نمیداوطلبان ای

رئیسه با اعالم نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار  هیئت: اعضاي 1تبصره 
  اعالم شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.

  نماید.صورتجلسه را براي اطالع اعضاء در محل دفتر کانون نصب میاي از رئیسه نسخه هیئت: 2تبصره 
  

  مدیره هیئتب) 
  17ماده 

باشد که از میان اعضاي اصلی براي مدت نفر عضو علی البدل می 5تا  2نفر عضو اصلی و  5اي مرکب از ئت مدیرهیکانون داراي ه
  شوند.سه سال انتخاب می

از سوي اعضاي همان  نفر که 3اي مرکب از مدیره هیئتاساسنامه در شهرستانها توسط  2: شعب کانون با رعایت ماده 1تبصره 
ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزي فعالیت خواهند نمود. حد هیئتاداره خواهد شد. اعضاء این ، شوندشعبه انتخاب می

  توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.که در صورت عدم حصول آن، میباشد نفر عضو می 10نصاب تاسیس شعبه 
نفر  3رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق مدیره با حضور نصف به عالوه یک اعضاء اصلی  هیئت: جلسات 2تبصره 

  معتبر خواهد بود.
رئیس، یک نایب  داده و از بین خود یکمدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه  هیئت: اعضاي 3تبصره 

  نمایند.اي از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال میرئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه
   نماید.مشخص مینامه مدیره را آئین هیئتحدود اختیارات 

مدیره در جلسات آن ضروري است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلی  هیئت: شرکت اعضاي 4تبصره 
  در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود.

ه اقیمانده بمدیره، عضو علی البدل براي مدت ب هیئت: در صورت استعفاء و یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي 5تبصره 
 مدیره کامل نشود هیئتجاي عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که با ورود اعضاي علی البدل تعداد اعضاي اصلی 

ام اي نسبت به ترمیم آن اقدو نیز براي تکمیل اعضاي علی البدل میتوان با هماهنگی وزارت کشور و با انجام انتخابات میاندوره
  کرد.
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مدیره عالوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی  ئتهی: 6تبصره 
لسه دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل ج دهد. فاصله بین ارسالالعاده تشکیل مییا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق

  مدیره حداقل سه روز خواهد بود. هیئت
  18ماده 

مدیره براي دو دوره متوالی بالمانع  هیئتمدیره را براي مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضاي  هیئتمجمع عمومی، 
ی هنگامدیره جدید را با هم هیئتمدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدي خود، انتخابات  هیئتبوده و 

  ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعالم نماید.وزارت کشور برگزار و نتیجه را 
  

  19ماده 
  باشد:ن به شرح زیر مینی کانون بوده وظایف و اختیارات آمدیره نماینده قانو هیئت

هاي کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب
راحل م حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیهمجمع عمومی، افتتاح 

  م، وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوي از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.قانونی در محاکم، تعیین حکَ
اقداماتی را که ضروري بداند با رعایت مصالح کانون در مورد نقل و انتقال  تواند در حوزه وظایف خودمدیره می هیئتبه طور کلی 

قراض به استثناي فروش اموال منقول که مستلزم تاموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاري و فک رهن و اس
  باشد بنام کانون انجام دهد.تصویب مجمع عمومی می

ه موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص مجامع عمومی : جز درباره موضوعاتی که ب1تبصره 
  باشد.امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون دارا میمدیره کلیه اختیارات الزم براي اداره  هیئتاست. 

نایب رئیس و خزانه دار با مهر کانون معتبر خواهد مدیره یا  هیئتدار و تعهد آور با امضاي رئیس اکلیه اسناد و اوراق به :2تبصره 
  بود.

مدیره میتواند از بین خود یا اعضاي انجمن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرده و حدود  هیئت :3تبصره
  اختیارات او را تعیین نماید.

گردد. نماینده کانون محسوب شده و از طرف ان حق مدیره به وي تفویض می هیئتمدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف 
  امضاء دارد.

تواند از بین اعضاي واجد شرایط در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور مدیره می هیئت :4تبصره 
  هاي تخصصی تشکیل دهد.کمیته
  بود. ه و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهدمدیر هیئتآیین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب  :5تبصره 
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  ج) بازرسان

  20ماده 
علی البدل براي مدت یک سال انتخاب  نفر را به عنوان بازرس یکنفر را به عنوان بازرس اصلی و  یکمجمع عمومی عادي 

  خواهد کرد.
  : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است.1تبصره
  توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.مدیره، مدیر عامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی هیئت: اعضاي 2تبصره
  مدیره بالمانع است. هیئت: حضور بازرس اصلی و بازرس علی البدل در جلسات 3تبصره

  
  21ماده 

  وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
 براي مجمع عمومی.بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش  -1

 مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون براي ارائه به مجمع عمومی. هیئتمطالعه گزارش ساالنه  -2

 مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی. هیئتارائه گزارش هر گونه تخلف  -3

عادي جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در عمومی قبل از تشکیل مجمع  تبصره: گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته
  محل دفتر کانون آماده باشد.

  
  22ماده 

مدیره جهت بررسی در  هیئتکلیه اسناد و مدارك کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله 
  زاب قرار گیرد.اح 10دسترس بازرس/ بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 

  
  فصل چهارم

  "بودجه و مواد متفرقه"
  

  23ماده 
  شود.مین میصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأبودجه کانون از طریق جمع آوري هدایا، اعانات، قبول و

  
  24ماده 

یون جهت بررسی به کمیسهاي کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیالن آن در پایان هر سال مالی کلیه وجوه دریافتی و هزینه
  ارائه خواهد شد. ها¬قانون فعالیت احزاب و جمعیت 10ماده 

  مورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.اتر مالی کانون در صورت مراجعه مأ: کلیه دف1تبصره 
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  شود.: سال مالی کانون منطبق بر سال هجري شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می2تبصره 
ي رسمی کشور نگهداري هاي جاري کانون در حساب مخصوصی بنام کانون نزد یکی از بانکها: کلیه وجوه مازاد بر هزینه3تبصره 

  خواهد شد.
  

  25ماده 
  شود.ي رسمی در دفتر مرکزي کانون نگهداري میهاو نوشته هاکلیه مدارك، پرونده

  مدیره و با مهر کانون انجام خواهد شد. هیئتمدیره و در غیاب او نایب رئیس  هیئتمکاتبات رسمی کانون با امضاي رئیس 
  تاریخ، ثبت و به امضاي اعضاي ذیربط خواهد رسید. مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب هیئتتبصره: مصوبات و صورتحساب 

  
  26ماده 

 سان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیونمدیره وبازرس (بازر هیئتهر گونه تغییري در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء 
  شده باشد.رسیده و در روزنامه رسمی درج  هاقانون فعالیت احزاب و جمعیت 10ماده 

مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدي آن باید به اطالع وزارت کشور برسد  هیئتتبصره: محل کانون و اقامتگاه اعضاي 
  و مادامی که در این خصوص اطالع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

  
  27ماده 

 مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و هیئتکانون داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب 
  استفاده خواهد شد.

  مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون مسئولیت قانونی دارد. هیئتتبصره: 
  

  28ماده 
  تواند عملیات تجاري و اعتباري انتفاعی انجام دهد.باشد نمیبا توجه به اینکه کانون ماهیتاً غیر تجاري می

  
  انحالل:

  29ماده 
  در موارد زیر کانون منحل میشود:

 به راي مجمع عمومی فوق العادهبنا  )1

در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که براي آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیر ممکن  )2
 باشد.

 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه 10بنا به تقاضاي کمیسیون ماده ) 3
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  30ماده 

. این نمایداي را (حداقل سه نفر) از میان اعضاي اصلی انتخاب میتصفیه هیئتالعاده فوقانحالل: در صورت انحالل کانون، مجمع 
قانون احزاب نسبت به واگذاري اموال  10موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده  هیئت

مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل  هیئتو امالك آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. 
  ارسال دارد. هاقانون فعالیت احزاب و جمعیت 10ه اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماد

  
  31ماده 

به تصویب  14/2/94تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ  29ماده و  31این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 
  رسید.

  
  

  ت مؤسس:امضاء هیئ
  


