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 نامه آيين

 و  دستياران دانشجويان ي صنفیهاشورا»

 «علوم پزشكی كشور يها دانشكده/دانشگاه
 



 

 

 

 7 از 2 صفحه

 

 

 

 

 وزریدفتر 
 :قدمهم 

و حفظ و پیگیري حقوق و حريم دانشجويان در امور صنفی  مشاركتهاي همفکري و  ايجاد بستر مناسب براي تقويت زمینهبه منظور 

اساس  پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی كشور بر علوم يها دانشکده/ دانشگاهدر یاران و دست صنفی دانشجويان يها، شورادانشجويی

 .گردد یتشکیل م ،نامه مفاد اين آيین

 

 :تعاريف –1 ماده
 :رود اصطالحات زير در معانی مربوطه به كار می

سسات آموزشی و ؤدرمانی و مراكز و م هاي مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،ها و دانشکده دانشگاه :دانشكده/دانشگاه -1-1

 .پژوهشی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  :گردد اطالق می ، به شرح ذيلمرتبط با دانشجو در محدوده فضاهاي دانشگاهی اموراي از  به مجموعه :حقوق صنفی دانشجویی -2-1

 امور رفاهی شامل : 

  دانشجويانتغذيه 

 ي دانشجويیها خوابگاه 

 هاي مطالعه، خدمات رايانه، دفاتر  ها و سالن كتابخانه ،كمك آموزشی امکانات و تجهیزات ها،  خدمات دانشجويی مشتمل بر فروشگاه

 .هاي دانشجويی، امکانات بهداشتی و درمانی دانشجويان و كار دانشجويی ذهاب، وام ، اياب وتکثیر، بیمه حوادث

 خدمات مشاوره و سالمت روان دانشجويان 

 بدنی تربیتمور ا 

 امور آموزشی 

 امور پژوهشی 

 

 دانشکده/ دانشجويی دانشگاه اماكنتمامی فضاها و  :فضاهاي دانشگاهی -3-1

 دانشکده /  دانشگاهي ها خوابگاه هر يك از ،ها دانشکده :واحد دانشگاهی -4-1

انتخاب  نامه آيین رچارچوب مقررات ايند اي متشکل از نمايندگان هر واحد دانشگاهی است كه مجموعه :واحد صنفی شوراي -5-1

 گردندمی

 -دانشکده)اي متشکل از دبیران شوراي صنفی واحدهاي دانشگاهی مجموعه :دانشكده/شوراي صنفی دانشجویان دانشگاه -6-1

 .باشدمی( خوابگاه

ز دبیران اي متشکل ا مجموعه :هاي علوم پزشكی کشور دانشكده/دانشجویان دانشگاه مجمع دبيران شوراهاي صنفی -7-1

 .باشدمیهاي علوم پزشکی كشور دانشکده/ دانشگاهدانشجويان ي صنفی اهاشور

ي هادبیران شورا اي است كه اعضاي آن توسط مجمع مجموعه :دانشجویانمرکزي مجمع دبيران شوراهاي صنفی شوراي  -8-1

 .گردند انتخاب می كشور هاي علوم پزشکی دانشکده/دانشگاه دانشجويانصنفی 

علوم پزشکی يك شوراي صنفی دانشکده / در هر دانشگاه : دانشكده/دانشگاه PhDدستياران و دانشجویان  شوراي صنفی -9-1

 .گردد تشکیل می PhDنمايندگان دستیاران و دانشجويان  متشکل از

شوراي صنفی دستیاران و اي متشکل از دبیران  مجموعه: PhDدستياران و دانشجویان دبيران شوراهاي صنفی مجمع   -11-1

 .باشدمی كشور هاي علوم پزشکیدانشکده/ دانشگاه PhDنشجويان دا
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 وزریدفتر 
اي است كه اعضاي آن توسط  عهمجمو :PhDدستياران و دانشجویان  مجمع دبيران شوراهاي صنفی شوراي مرکزي -11-1 

 .گردند انتخاب میكشور هاي علوم پزشکی  دانشکده/دانشگاه PhDشوراهاي صنفی دستیاران و دانشجويان دبیران مجمع 

ي هاشوراكلیه سطوح نفر عضو كه نظارت بر عملکرد  نهتی است متشکل از أهی :ت مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفیأهي  -12-1

را  هاي مرتبطنامهها و آيینو پیشنهاد بازنگري دستورالعمل تفسیرتنظیم، همچنین  ،ها دانشکده/  دانشگاهو دستیاران صنفی دانشجويان 

 .باشدمستقر میوزارت و دانشجويی  فرهنگیدر معاونت نه آن دبیرخابر عهده دارد و 

اي است كه براي نظارت بر روند برگزاري انتخابات، مطابق دستورالعمل ابالغی از سوي  كمیته :کميتۀ نظارت بر انتخابات -13-1

 .گردد هیأت مركزي نظارت تشکیل می

نظارت تشکیل  ت مركزيأمطابق دستورالعمل ابالغی از سوي هی ،تاي است كه براي اجراي انتخابا كمیته :اجرایی ۀکميت -14-1

 .گردد می

 

 فاهدا – 2ماده 
 .مرتبط با ايشان یو پژوهش یدر امور رفاهی، آموزشان براي مشاركت فعال دانشجويايجاد بستر مناسب   -1-2

با فرآيندهاي امور صنفی  ايشانو آشنايی اي مرتبط ه الیتاجراي فعّ وريزي  برنامهمراحل  دانشجويان درپررنگ نمودن نقش   -2-2

 .دانشجويی

  .حقوق مرتبطافزايش آگاهی دانشجويان با تکالیف و   -3-2

 .دانشجويانبه هاي خالق دانشجويی در راستاي بهبود ارائه خدمات  از ظرفیت دانشکده/دانشگاه مندي بهره -4-2

  .بط تا حصول نتیجهيرن ذاله مسئوانعکاس و پیگیري مشکالت صنفی دانشجويان ب -5-2

جهت ايفاي نقش  ها دانشکده/ چگونگی اداره امور در دانشگاه ها، امکانات و تر دانشجويان با توانمندياندوزي و آشنايی بیش تجربه -6-2

 .بخش در جامعهمؤثر و ثمر

 . دانشکده/هاي همفکري و همدلی دانشجويان و مسئوالن دانشگاه ارتقاء زمینه  -7-2

 

  تشكيالتاركان،  -3ماده 
 :شوراي صنفی واحدهاي دانشگاهی دانشجویان 3-1-

    با هر تعداد )با برگزاري انتخابات شوراي صنفی واحد  اعضاي. باشد میهر واحد دانشگاهی داراي يك شوراي صنفی  3-1-1-

 . گردند انتخاب میكسب باالترين آراء  و( كنندهشركت

صورت  به ساختمانهر  برايروش انتخاب شوراي صنفی  باشند، ساختمان به صورت مجتمع مید چن دارايی كه هايخوابگاهدر  :تبصره

 .باشد با تشخیص و صالحديد معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه می، صورت متمركز  مستقل يا به

 . خواهد بود جدول ذيلبا هر واحد متناسب با تعداد دانشجويان آن واحد مطابق صنفی تعداد اعضاي شوراي  3-1-2-

 

علوم پايه و دانشجوي  2: ترجیحا با تركیب)ر نف 7 شاملواحد  صنفی شورايبا هر تعداد دانشجو، پزشکی هاي  در دانشکده :1تبصره

  .باشدمی( كارشناسی ارشددانشجوي مقطع  1 و كارورز 2 ارآموز،ك 2فیزيوپاتولوژي، 

 البدل اعضاي علی اعضاي منتخبحداقل  تعداد دانشجویان واحد دانشگاهی

 1 3 نفر 022تا 

022-021 0 0 

 0 7 022باالي 
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 وزریدفتر 
مقاطع كه ديگر به آن مقطع به حد نصاب نرسد، سهمیه  مختلفاز مقاطع  كانديداهاهاي پزشکی چنانچه تعداد  در دانشکده: 0تبصره 

 .گردد تري دارند، اضافه میمشاركت بیش

نصف به عالوه ) آراء با كسب اكثريت مطلق در اولین جلسه خود يك نفر رادانشگاهی ي صنفی هر واحد اعضاي منتخب شورا 3-1-3-

  .امضاء مکاتبات را بر عهده دارد شوراي صنفی و هماهنگی امورنمايند كه وظیفه  به عنوان دبیر انتخاب می( يك
 .نمايندفعالیت در اين جايگاه و انتخاب  یمتوال ۀدور چهارحداكثر تا  ندتوان یم واحدها صنفی دبیران شوراي 3-1-4-
نصف به عالوه ) ءراآ مطلق تيرسمیت يافته و مصوبات آن با كسب اكثر ءم اعضاسوّبا حضور دو صنفی واحدهاجلسات شوراي  3-1-5-

 .باشد میقانونی اعضاي حاضر در جلسه ( كي

لین جلسه واحدهاست كه در اوّ صنفی متشکل از دبیران شوراهاي :دانشكده/دانشجویان دانشگاه صنفی شوراي 3-0-

  .نمايند به عنوان دبیر انتخاب می( كينصف به عالوه )آراء  مطلقخود يك نفر را با كسب اكثريت 

اكثريت مطلق م اعضاء رسمیت يافته و مصوبات آن با كسب سوّبا حضور دودانشکده /دانشجويان دانشگاه صنفی جلسات شوراي3-2-1- 

 . باشد میقانونی اعضاي حاضر در جلسه ( يكنصف به عالوه )آراء 

متشکل از دبیران : هاي علوم پزشكی دانشكده/دانشگاه مجمع دبيران شوراهاي صنفی دانشجویان 3-3-

امور به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون  را خودهاي كه نشستباشداي علوم پزشکی میههدانشکد/دانشگاه دانشجويان شوراهاي صنفی

 .نمايندمیبرگزار  سطح وزارتخانهدر  صنفی

 صنفی شوراهاي دبیران از نفر 7 از متشکل: دانشجویانمجمع دبيران شوراهاي صنفی  مرکزي شوراي 3-4-

 آراء اكثريت كسب با ،صنفی شوراهاي دبیران مجمع نشست لیناوّ در كهباشد می هاي علوم پزشکیدانشکده/ دانشگاهدانشجويان 

كه وظیفه هماهنگی امور و امضاء مکاتبات را گردد نفر به عنوان دبیر شوراي مركزي انتخاب می يك بین منتخبین زا .گردند می انتخاب

 .به عهده دارد

هاي دانشکده علوم پزشکی كه داراي دوره/در هر دانشگاه :دانشگاه PhD شوراي صنفی دستياران و دانشجویان 3-0-

كسب باالترين آراء با با  شورا اين اعضاي .گرددباشند يك شوراي صنفی تشکیل میمی PhDتخصصی دستیاري بالینی، دندانپزشکی و 

با كسب  لین جلسه خود يك نفر رادر اوّمنتخبین  .گردند انتخاب میكننده در انتخابات به عنوان عضو شوراي صنفی  هر تعداد شركت

  .امضاء مکاتبات را بر عهده دارد و هماهنگی امورنمايند كه وظیفه  به عنوان دبیر انتخاب می( نصف به عالوه يك) آراء اكثريت مطلق

 .نمايدفعّالیت در اين جايگاه انتخاب و  یمتوال ۀدور حداكثر در دو دتوان یم PhDشوراي صنفی دستیاران و دانشجويان دبیر  3-5-1-
 تيیت يافته و مصوبات آن با كسب اكثرم اعضاء رسمسوّبا حضور دو PhDشوراي صنفی دستیاران و دانشجويان جلسات 3-5-2-

 .باشد میقانونی اعضاي حاضر در جلسه ( كينصف به عالوه )ء راآ مطلق

 1و   PhDدانشجوي  2دستیار تخصصی بالینی،  4: نفر 7شامل   PhDتركیب اعضاي شوراي صنفی دستیاران و دانشجويان 3-5-3-

 .باشددستیار دندانپزشکی می

يا  به حد نصاب نرسد PhD، دستیاري دندانپزشکی و دستیاري تخصصی بالینی هايدورهاز  كانديداهادر صورتی كه تعداد  :تبصره

 .گردد اضافه می كانديداهاي بیشتري دارند،كه  هادورهسهمیه آن به ديگر  هاي فوق باشد،دانشگاهی فاقد هر يك از دوره

دستیاران و متشکل از دبیران شوراهاي صنفی  :PhDو دانشجویان دستياران دبيران شوراهاي صنفی مجمع  3-6-

در  صنفیبه منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل  را خودهاي  كه نشست باشدهاي علوم پزشکی میدانشگاه PhDدانشجويان 

 .نمايندمیبرگزار  وزارتخانهسطح 

هاي دانشكده/دانشگاهPhD  شجویاندستياران و داندبيران شوراهاي صنفی مجمع شوراي مرکزي  3-7-

 مجمع نشست لیناوّ در كه باشدمی هاي علوم پزشکیدانشکده/ دانشگاه صنفی شوراهاي دبیران از نفر 7 از متشکل :علوم پزشكی
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 وزریدفتر 
یفه گردد كه وظنفر به عنوان دبیر شوراي مركزي انتخاب می يك از بین منتخبین .گردند می انتخاب آراء اكثريت كسب با دبیران 

 .هماهنگی امور و امضاء مکاتبات را به عهده دارد

 : PhDدستياران و دانشجویان  ت مرکزي نظارت بر شوراهاي  صنفی دانشجویان،أهي 3-8-
 :ت مركزي نظارت عبارتند ازأاعضاي هی

 (یسئر)معاون فرهنگی و دانشجويی وزارت  -

 (دبیر)مديركل امور دانشجويی  -

 اداره كل دانشجويی  هیريیس اداره رفا/معاون رفاهی -

 رئیس مركز خدمات آموزشی -

 رئیس صندوق رفاه دانشجويان -

 (با حکم رئیس هیات مركزي نظارت) ي علوم پزشکیها دانشکده  نفر از معاونین فرهنگی و دانشجويی دانشگاهيك  -

 (ركزي نظارتبا حکم رئیس هیات م)منتخب از سوي مجمع دبیران شوراهاي صنفی دانشجويان  يدو نفر دانشجو -

با حکم رئیس ) PhDمنتخب از سوي مجمع دبیران شوراهاي صنفی دستیاران و دانشجويان  PhDنفر از دستیاران و دانشجويان يك  -

 (هیأت مركزي نظارت

 

 وظايف -4ماده 

 : واحد صنفی وظایف شوراي 4-1-
راهکارهاي اصالحی به مسئوالن پیشنهاد و و ارائه ن جهت رفع مشکالت دانشجوياواحد مربوطه  انيدانشجوصنفی پیگیري حقوق  -

 دانشجويان دانشگاه صنفی و شوراي بطر يذ

 يیدأت جهت دانشجويان دانشگاه صنفی و ارائه آن به شورايشوراي صنفی واحد  نويس شرح وظايف داخلی تهیه پیش -

 دانشگاه صنفی عملکرد ماهانه به شورايگزارش ارايه  -

مفاد مندرج در ها و واگذاري اختیارات و نظارت بر عملکرد وي در چارچوب  وسط شوراي صنفی خوابگاهانتخاب شهردار خوابگاه ت -

 هاي دانشجويیدستورالعمل انتخاب شهردار خوابگاه

 بعدي ۀدر برگزاري انتخابات دوراجرايی  ۀبا كمیتهمکاري  -

 :انشكدهد/دانشگاه PhD، دستياران و دانشجویان دانشجویان صنفیوظایف شوراي  4-0-
به  مسئوالن دانشگاه به الزم هايارائه پیشنهاد و راهکارت دانشجويان و مشکالجهت رفع  گاهیواحدهاي دانش صنفیپیگیري حقوق  -

 منظور بهبود شرايط موجود

 واحدها صنفی هاي جاري شوراي الیتفعّعملکرد و نظارت بر  -

 واحدها  صنفی شرح وظايف داخلی شوراي ديیأت -

 معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاهرد به عملکگزارش ه ئارا -

 ، شکايات و اعتراض شوراي صنفی واحدها اترسیدگی به تخلف -

 انتخابات  برگزارياجرايی جهت  ۀهمکاري با كمیت -

 مشکالت معیشتی، رفاهی، صنفی و آموزشی و حل بررسی طرح، فراهم كردن بستر مناسب جهت  -

 دستیاران از حقوق و تکالیف خوددانشجويان و ريزي جهت افزايش آگاهی برنامه -

 



 

 

 

 7 از 6 صفحه

 

 

 

 

 وزریدفتر 
 :ي صنفی دانشجویانهاوظایف مجمع دبيران شورا-34- 

 انتخاب اعضاي شوراي مركزي -

 نفر دانشجو جهت عضويت در هیأت مركزي نظارت دوو معرفی انتخاب  -

                                                                                                                       توانند همزمان عضو شوراي مركزي نیز باشند اين دو عضو نمی :تبصره

 هادانشکده/دريافت گزارش عملکرد شوراي صنفی دانشجويان دانشگاه -

 دانشکده/پیگیري مشکالت گزارش شده از سوي شوراي صنفی دانشگاه -

 :PhDن و دانشجویان ي صنفی دستياراهامجمع دبيران شوراوظایف  -4-4

 انتخاب اعضاي شوراي مركزي  -

 نظارتمركزي  تأجهت عضويت در هیدانشجو انتخاب و معرفی يك نفر  -

 هادانشگاه PhDدريافت گزارش عملکرد شوراي صنفی دستیاران و دانشجويان  -

  یهاي علوم پزشکپیگیري مشکالت گزارش شده از سوي شوراي صنفی دستیاران دانشگاه -

 :PhDدستياران و دانشجویان  ،مجمع دبيران شوراهاي صنفی دانشجویان مرکزي شوراي وظایف -0-4
 هاي وزارتخانه ها و معاونتپیگیري مصوبات مجمع از طريق رايزنی و برگزاري جلسات با حوزه -

 دانشکده/دانشگاهدانشجويان  صنفی اعی از سوي شوراهايموضوعات ارج مشکالت صنفی وپیگیري  -

 هاي صورت گرفته به مجمع اقدامات و پیگیريارائه گزارش  -

  :PhD ت مرکزي نظارت بر شوراهاي صنفی دانشجویان، دستياران و دانشجویانأوظایف هي -6-4
 نامه شوراي صنفی دانشجويان در خصوص اجراي مفاد آيین دانشجويان و دستیاران در تمامی سطوح صنفی شوراي نظارت بر عملکرد -

 و دستیاران

 و دستیاران صنفی دانشجويان نامه شوراهاي ر و بازنگري آيینتهیه، تفسی -

 صنفی دانشجويان و دستیاران ي مرتبط با شوراهايفرايندهاها و  دستورالعمل و تصويبتهیه  -

 هاي دانشجويی انتخاب شهردار خوابگاه  و تصويب دستورالعمل تهیه -

 

 انتخابات  -5ماده 
 .باشد كمیته اجرايی انتخابات میهده به ع ي صنفیهاشورابرگزاري انتخابات  -1-5

 .باشد عهده كمیته نظارت می هظارت بر انتخابات بن -2-5

هاي دانشجويی در  هفته خوابگاههاي بعد، در  نامه و در سال در سال اوّل طی يك ماه پس از ابالغ آيینصنفی  يانتخابات شورا -3-5

 .برگزار خواهد شدارديبهشت ماه 

صنفی  يعضويت در شورا داوطلبتوانند  كه داراي شرايط ذيل باشند، میي علوم پزشکی هادانشکده/ دانشجويان دانشگاهتمامی  -4-5

 :گردنددانشجويان 

 تابعیت جمهوري اسالمی ايران -

 واليت فقیهصل االتزام به قانون اساسی و  -

صالح  شرط تأيید حکم در مراجع ذينداشتن حکم انضباطی در مقطع تحصیلی فعلی مبنی بر محرومیت از تحصیل و باالتر از آن به  -

 .نامه اجرايی شوراي انضباطی دانشجويان وفق آئین نامه و شیوه

 نداشتن بیش از يك ترم مشروطی آموزشی  -

 و بسیج دانشجويی  هاي اسالمی شوراي مركزي تشکل نداشتن مسئولیت و عضويت در -



 

 

 

 7 از 7 صفحه

 

 

 

 

 وزریدفتر 
 . عضويت داشته باشد( انشکدهخوابگاه يا د)واحد  صنفی تواند در يك شوراي هر دانشجو صرفاً می - 

 .باشدترم ن كمتر از دو گردد رمی كه در آن انتخابات برگزار میاحتساب ت بدونمانده از دوران تحصیل  مدت باقی -

 .توانند عضو شوراي صنفی شوند دانشجويان مشمول قوانین آموزشی میهمان، نمی -

 .باشد مینشجويان، كمیته اجرايی انتخابات دانشگاه مرجع رسیدگی به تأيید صالحیت داوطلبان شوراهاي صنفی دا -5-5

 

 ها   اليتاختيارات و حدود فعّ -6ماده 
بايد در ، PhDدانشکده، شوراي صنفی دستیاران و دانشجويان /دانشگاهشوراي صنفی  ،ها و مصوبات شوراي صنفی واحد الیتفعّ  -1-6

و نیز در حیطه حقوق صنفی دانشجويی  هاي ابالغی وزارت متبوع  نامه همچنین قوانین و آيین ؛كشورجاري مقررات چارچوب قوانین و 

 . باشد

سیاسی  و هاي فرهنگیانجام فعالیتدر هیچ يك از سطوح، مجاز به   PhDشوراهاي صنفی دانشجويان، دستیاران و دانشجويان -2-6

   .باشند نمی

 

، انحالل، ابطال و برگزاري انتخابات مجدد تخلفات ،تشکايا ،بررسی و رسیدگی به اعتراض عملکرد، رنظارت ب ۀنحو - 7 ماده

  .ت مركزي نظارت خواهد بودأالعمل اجرايی هیشوراهاي صنفی مطابق با دستور

 

دانشکده و در سطح / دانشگاهرياست به عهده  دانشکده/در سطح دانشگاه بوطهمر اجرايی و ضوابطنامه  آيیناين  حسن اجراي -8 ماده

 .استو دانشجويی  وزارت با معاونت فرهنگی

 

هاي علوم  دانشکده/ شوراي صنفی دانشجويان دانشگاهنامه  تبصره جايگزين آيین 5 بند و 51ماده،  9 مشتمل برنامه  آيیناين  -9 ماده

                                                                                              .باشدمیا االجر الزمگرديده و از تاريخ ابالغ،  1394مصوب سال  پزشکی كشور

 
 


