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 به نام خدا

 هیات علمی دانشگاه گلستان يمجمع صنفی اعضا

 نامه اساس

 مقدمٍ

 ارتقا ي حفظ المللی، بیه ي ملی سطح در داوشگاٌ جایگاٌ تثبیت ي گلستان داوشگاٌ ػلمی تاَی اػضای ػلمی ارتقاء بٍ کمک مىظًر بٍ

، مشارکت ي َمفکری داوشگاٌ مدیریت با ػلمی تاَی اػضای َمکاری ي مشارکت داوشگاٌ، ػلمی َیات اػضای اجتماػی جایگاٌ

 ،َمدلی تقًیت داوشگاٌ، مدیران بٍػلمی  َیت اػضای صىفی مسایل گیری پی ي ارائٍ داوشگاٌ، در قًاویه صحیح اجرایجُت 

 مفاد اساس بر "گلستان داوشگاٌ ػلمی َیات اػضای صىفی مجمغ"  داوشگاٌ، ػلمی َیات اػضای صىفی حقًق از دفاع ي َمسًیی

 .شًد می تشکیل وامٍ اساس ایه

 

 "کلیات و اهداف": فصل اول

  1ماده  

 تعریف:

 هجوغ غٌفی ًبهیذُ هی ضَد. ثِ اختػبسًبهِ  ٍ غیشاًتفبػی وِ دس ایي اسبس ، غیش سیبسیتطىلی است غٌفی هجوغ غٌفی اػضب ّیبت ػلوی داًطگبُ گلستبى 

  2ماده  

 مجمع صنفی:و مدت فعالیت محل 

 داًطگبُ گلستبىگشگبى، هحل هجوغ غٌفی: 

 ثبضذ. هی ًبهحذٍداص صهبى تبسیس هذت فؼبلیت هجوغ غٌفی: 

 3ماده  

 تابعیت: 

 داسًذ. اسبسی ٍ ًظبم جوَْسی اسالهی ایشاى اػالم هیهجوغ غٌفی تبثؼیت جوَْسی اسالهی ایشاى سا داسد ٍ ّوِ اػضبی آى التضام خَد سا ثِ لبًَى 

  4ماده  

 اهداف:

ّبی ایجبد  گیشی اص ظشفیت لوللی ثِ هٌظَس ثْشُ ّیبت ػلوی داًطگبُ دس سغح داخلی ٍ ثیي یتجییي اسصش ٍ استمب جبیگبُ ٍالؼی ػلوی ٍ پژٍّطی اػضب .1
 ّبی ػلوی ٍ پژٍّطی وطَس. ضذُ دس سفغ ًیبصهٌذی

 ّیبت ػلوی داًطگبُ. یٍ لبًًَی اػضب)آهَصضی، پژٍّطی، هؼیطتی، سفبّی( ٍ هؼٌَی هطشٍع  هبدیدفبع اص حمَق  .2

 تحمك ًظبم جبهغ ضغلی ٍ سفبّی هتٌبست ثب ضبى ٍ هٌضلت استبداى ٍ هحممبى. تالش جْت عشاحی ٍ .3

 گبُ.ّیبت ػلوی داًط یتالش جْت اًگیضش ػوَهی جبهؼِ ػلوی دس حفظ ٍ سضذ ضخػیت حمیمی ٍ حمَلی اػضب .4
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 ّب دس توبهی ضئَى ٍ تَجِ ثیطتش ثِ وشاهت راتی ٍ ضشافت ٍجَدی ػلوب ٍ داًطوٌذاى. اّتوبم ثِ حبوویت ًگشش تَسؼِ حیبت فشٌّگی اًسبى .5

 .ّبی هختلف غٌفی ٍ سفبّی هشتجظ ثب اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ ایجبد استجبط ٍ تؼبهل ثیي تطىل .6

 .داًطگبُ ػلویالتػبدی اػضبی ّیبت -حوبیت اص فؼبلیت ػلوی .7

 "شرایط و نحوه عضویت و انواع آن": فصل دوم

 5ماده  

 شرایط عضویت:

 َیت ّیبت ػلوی دس داًطگبُ گلستبى )سسوی، پیوبًی، عشح سشثبصی، ثبصًطستِ(داضتي ػض .1

 ًبهِ. پزیشفتي هفبد اسبس .2

 ای ٍ اجتوبػی. داضتي حسي ضْشت حشفِ .3

 .پشداخت حك ػضَیت .4

 6ماده  

 عضویت: و نحوه انواع

 :ثبضذ هیهجوغ غٌفی داسای دٍ ًَع ػضَیت 

  .ثبضٌذ وِ داسای حك سای ثَدُ ٍ هىلف ثِ پشداخت حك ػضَیت هی ػبدیاػضبی  .1

اًتخبة اػضبی افتخبسی وِ اص ثیي داًطوٌذاى ایشاًی ٍ غیش ایشاًی داسای هغبلؼبت ٍ تحمیمبت ػلوی ٍ ثب پیطٌْبد ضَسای اجشایی تَسظ هجوغ ػوَهی  .2
 ضًَذ. هی

ًبهِ هجوغ غٌفی ٍ اػالم توبیل ثِ ػضَیت دس هجوغ، ثشسسی ضَسای  س افشاد جذیذ ثب دسخَاست وتجی هتمبضی هجٌی ثش هَافمت ثب هفبد اسبػضَیت  .3
 ثبضذ. پزیش هی اجشایی ٍ تػَیت هجوغ ػوَهی اهىبى

 ثبضذ. پزیش هی خشٍج اػضبی اص ػضَیت دس هجوغ ثب دسخَاست وتجی ػضَ اهىبى .4

ُ  افتخبسی غیش ایشاًی ثبیذ ّن ساستب ثب اّذاف ًظبم جوَْسی اسالهی ثبضٌذ ٍ ّوسَ ثب اّذاف استىجبس جْبًی ًجَدُ ٍ ثِ تبییذ وویسیَى هبد: اػضبی 1تجػشُ
 سسیذُ ثبضٌذ.  11

خذهت یب هحشٍهیت اص حمَق چٌبًچِ ّشیه اص اػضبی ّیبت ػلوی تَسظ ّشیه اص هشاجغ اداسی یب لضبئیِ ریػالح ثِ تؼلیك یب اًفػبل هَلت اص : 2تجػشُ
 اجتوبػی هحىَم گشدد، دس هذت تؼلك یب اًفػبل یب هحشٍهیت، اص ػضَیت دس هجوغ غٌفی ًیض تؼلیك خَاّذ ثَد.

چٌبًچِ ػولىشد ٍ الذهبت ّش یه اص اػضبی هجوغ غٌفی هَجت اخالل دس سًٍذ وبس هجوغ ضَد، ضَسای غٌفی هی تَاًذ پیطٌْبد تؼلیك ػضَیت : 3تجػشُ
 گشدد.ثَس سا ثِ هجوغ ػوَهی ػبدی ثٌوبیذ. دس غَست تػَیت دٍ سَم اػضبی هجوغ ػوَهی، ػضَ هضثَس ثِ هذت یه سبل تؼلیك هیػضَ هض

اػضب هَظفٌذ ّشسبلِ حك  .گشدد ٍ ثِ حسبة ثبًىی هجوغ غٌفی ٍاسیض هی گشدد تػَیت هیػبدی هجلغ حك ػضَیت سبالًِ دس جلسِ هجوغ ػوَهی : 4تجػشُ

خشیي جلسِ هجوغ هطخع ضذُ است، حذاوثش تب یه هبُ لل اص تطىیل جلسة آتی هجوغ، ثِ حسبة هضثَس ٍاسیض ًوبیٌذ. دثیش ضَسای ػضَیتی وِ دس آ

اًذ  گزضتِ هجوغ، لیست اػضبیی وِ حك ػضَیت خَد سا ًپشداختِ ّفتِ لجل اص تطىیل هجوغ ػوَهی ضوي تْیِ تشاصًبهِ سبل هبلی 2اجشایی هَظف است 

اػضبیی وِ تب سٍص ثشگضاسی هجوغ اص پشداخت حك ػضَیت خَدداسی ًوبیٌذ  م وتجی ثِ خَد ػضَ، ثِ اعالع اػضبی ضَسای هشوضی ثشسبًذ.تْیِ ٍ ضوي اػال

چٌبًچِ ػضَی دٍ سبل هتَالی اص پشداخت حك ػضَیت استٌىبف ًوبیذ اص ػضَیت دس هجوغ غٌفی تؼلیك  اص حك سای دس اى جلسِ هحشٍم خَاٌّذ ثَد.

 خَاّذ ضذ.
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 "ارکان مجمع صنفی": فصل سوم

 7ماده  

 ارکان مجمع صنفی:

 ثبصسس -3،  ضَسای اجشایی -2وغ ػوَهی،  هج -1اسوبى هجوغ غٌفی ػجبستٌذ اص: 

 8ماده  

 الف( مجمع عمومی:

 ضَد. الؼبدُ تطىیل هی ثبضذ وِ ثِ غَست ػبدی یب فَق گیشی دس هجوغ غٌفی هی تشیي هشجغ تػوین هجوغ ػوَهی ػبلی

 9ماده  

سبلی یه ثبس دس ثْوي هبُ تطىیل خَاّذ ضذ. ثشای سسویت جلسِ حضَس ًػف ثِ ػالٍُ یه ًفش اص اػضبی پیَستِ ٍ جْت تػَیت ّش هجوغ ػوَهی ػبدی 
سٍص  15فبغلِ   حبضش دس جلسِ ضشٍست داسد. دس غَستی وِ دس دػَت ًخست تؼذاد حبضشیي ثِ حذ ًػبة ًشسذ، جلسِ دٍم ثب یاوثشیت اػضب سای هَافكهَضَع 

 تطىیل ٍ ثب ّش تؼذاد اػضب پیَستِ، جلسِ سسویت خَاّذ یبفت.

 11ماده  

 :وظایف مجمع عمومی عادي

 اًتخبة اػضبی ضَسای اجشایی ٍ ثبصسسبى. .1

 استوبع ٍ سسیذگی ثِ گضاسش ضَسای اجشایی ٍ ثبصسس. .2

 خظ هطی ولی هجوغ غٌفی. تؼییي .3

 ثشسسی ٍ تػَیت پیطٌْبدات ضَسای اجشایی. .4

 تؼییي هیضاى حك ػضَیت سبالًِ ٍ تػَیت تشاصًبهِ ٍ ثَدجِ هجوغ غٌفی. .5

 11ماده  

 الؼبدُ هطبثِ هجوغ ػوَهی ػبدی ٍ ثب ضشایظ صیش تطىیل خَاّذ ضذ: هجوغ ػوَهی فَق

 ضَسای اجشایی یب ثبصسس. وتجی ثب دسخَاست .1

 هجوغ غٌفی. ػبدییه سَم اص اػضبی وتجی ثب دسخَاست  .2

 ثَدُ ٍ حذالل تب دٍ ّفتِ لجل اص تطىیل آى ثِ اعالع اػضب خَاّذ سسیذ.یب الىتشًٍیىی الؼبدُ وتجی  فَقػبدی ٍ : دػَت ثشای هجوغ ػوَهی 1تجػشُ 

 الؼبدُ جْت سسویت ّوبى ضشایظ هجوغ ػوَهی ػبدی سا خَاّذ داضت. : هجوغ ػوَهی فَق2تجػشُ 

 هَافك اص تؼذاد حبضش دس جلسِ هؼتجش خَاّذ ثَد.  یب حذالل دٍ سَم آساالؼبدُ ث : تػویوبت هجوغ ػوَهی فَق3تجػشُ 

 12ماده  

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 تػَیت تغییشات دس هفبد اسبس ًبهِ.  .1

 ثشسسی تػَیت اًحالل هجوغ غٌفی. .2
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 ضَسای اجشایی.اًفشادی یب دستِ جوؼی ػضل  .3

 .وِ ًیبص ثِ هػَثِ هجوغ ػوَهی داسد، ثِ دسخَاست ضَسای اجشاییثشسسی ٍ تػوین گیشی دس ثبسُ اهَس فَسی ٍ غیشهتشلجِ  .4

 13ماده  

 .گشدد یه هٌطی ٍ دٍ ًبظش اداسُ هی ای هشوت اص یه سییس، هجبهغ ػوَهی تَسظ ّیبت سییسِ

 دس هجوغ اًتخبة خَاٌّذ ضذ. ،تجػشُ: اػضبی ّیبت سییسِ ثب اػالم ًبهضدی خَد

 ب( شوراي اجرایی 

  14ماده  

هجوغ ػوَهی، ضَسای اجشایی سا ثشای هذت دٍ سبل اًتخبة  الجذل خَاّذ ثَد. ًفش ػضَ ػلی 2ًفش ػضَ اغلی ٍ   5  صداسای ضَسای اجشایی هشوت ا هجوغ غٌفی
 ثبضذ. هیخَاّذ ًوَد. اًتخبة هجذد ّش یه اص اػضبی ضَسای اجشایی ثالهبًغ 

 هَافك هؼتجش خَاٌّذ ثَد. یسسویت یبفتِ ٍ تػویوبت گشفتِ ضذُ ثب اوثشیت آسا: جلسبت ضَسای اجشایی ثب حضَس ًػف ثِ ػالٍُ یه اػضب 1تجػشُ 

سا ثِ ػٌَاى ًبیت  شاوثش یه ّفتِ ثؼذ اص اًتخبة ضذى تطىیل جلسِ دادُ ٍ اص ثیي خَد یه ًفش سا ثِ ػٌَاى سییس، یه ًف حذ اجشایی: اػضبی ضَسای 2تجػشُ 
 اًتخبة خَاٌّذ وشد. سبل  دٍثشای هذت َهی وسٍاثظ ػهسئَل اًِ داس ٍ یه ًفش سا ثِ ػٌَاى ٌَاى خضٌَاى دثیش، یه ًفش سا ثِ ػسییس، یه ًفش سا ثِ ػ

دس جلسبت آى ضشٍسی ثَدُ ٍ غیجت ّش یه اص اػضب ثذٍى ػزس هَجِ ٍ ثذٍى اعالع لجلی تب سِ جلسِ هتَالی دس حىن  اجشایی: ضشوت اػضبی ضَسای 3تجػشُ 
 استؼفبی ػضَ غبیت خَاّذ ثَد.

الجذل ثشای هذت ثبلی هبًذُ ضَسای اجشایی ثِ جبی ػضَ اغلی  ، ػضَ ػلیاص ّش یه اص اػضبی ضَسای اجشایی لت ضشایظدس غَست استؼفب یب فَت یب س: 4ُ تجػش
 اًجبم ٍظیفِ خَاّذ ًوَد. 

یب تلفٌی سییس  ، الىتشًٍیىیِ ضشٍست ثب دػَت وتجی: ضَسای اجشایی ػالٍُ ثش جلسبتی وِ ثِ عَس هشتت ٍ حذالل ّش هبُ یه ثبس تطىیل خَاّذ داد ثٌب ث5تجػشُ 
 الؼبدُ خَاّذ داد. فبغلِ ثیي اسسبل دػَت ًبهِ ٍ یب تلفي ٍ تطىیل جلسِ ضَسای اجشایی حذالل سِ سٍص خَاّذ ثَد. یب ًبیت سییس تطىیل جلسِ فَق

 

 15ماده  

 ثبضذ: ضشح ریل هی ضَسای اجشایی ًوبیٌذُ لبًًَی هجوغ غٌفی ثَدُ ٍ ٍظبیف ٍ اختیبسات آى ثِ

 حفظ ٍ حشاست اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل. 

 ّبی هجوغ غٌفی ٍ پشداخت دیَى ٍ ٍغَل هغبلجبت. سسیذگی ثِ حسبة 

 .اجشای هػَثبت هجوغ ػوَهی 

 ّب. افتتبح حسبة دس یىی اص ثبًه 

 .اًجبم تطشیفبت لبًًَی 

 لضبیی ٍ ... دس ّوِ هشاحل لبًًَی دس هحبون. اهَس پیگیشی 

 ٍ تؼییي ٍویل ٍ ػضل آًْب. تؼییي حىن 

 فػل دػبٍی اص عشیك سبصش. حل ٍ 

گزاسی ٍ  ثذاًذ دس هَسد ًمل ٍ اًتمبل اهَال غیشهٌمَل ٍ تجذیل ثِ احسي یب سّي ای سا وِ ضشٍسی تَاًذ ّش الذام ٍ هؼبهلِ هی اجشاییثِ عَس ولی ضَسای 
 ثبضذ، ثِ ًبم هجوغ غٌفی اًجبم دّذ. هجوغ ػوَهی هیسّي ٍ استمشاؼ ثِ استثٌبی فشٍش اهَال غیشهٌمَل وِ هستلضم تػَیت  فه
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ًبهِ اخز تػوین ٍ الذام دس ثبسُ آًْب دس غالحیت خبظ هجبهغ ػوَهی است، ضَسای اجشایی  هفبد ایي اسبس: جض دس ثبسُ هَضَػبتی وِ ثِ هَجت 1تجػشُ 
 ثبضذ. غٌفی داسا هیّوِ اختیبسات الصم ثشای اداسُ اهَس سا هطشٍط ثش سػبیت حذٍد هَضَع اّذاف هجوغ 

 سییس ضَسای اجشایی یب ًبیت سییس ٍ خضاًِ داس ثب هْش هجوغ غٌفی هؼتجش خَاّذ ثَد. ی: ّوِ اسٌبد ٍ اٍساق  تؼْذآٍس ثب اهضب2تجػشُ 

 ثبضذ. هسئَلیت هىبتجبت ٍ اهضبی اسٌبد اداسی ثش ػْذُ سییس ضَسای اجشایی هی: 3تجػشُ 

 ًبهِ ثؼذ اص تػَیت ضَسای اجشایی لبثل اجشا خَاّذ ثَد. ًبهِ اجشایی ایي اسبس آییي: 4تجػشُ 

 16ماده  

 پ( بازرس

 الجذل ثشای هذت دٍ سبل اًتخبة خَاّذ ًوَد. ػلیثبصسس یه ًفش سا ثِ ػٌَاى ثبصسس اغلی ٍ یه ًفش سا ثِ ػٌَاى هجوغ ػوَهی ػبدی 

 تجػشُ: اًتخبة هجذد ثبصسس ثالهبًغ است.

 17ماده  

 است: صیشٍظبیف ثبصسسبى ثِ ضشح 

 ثشسسی اسٌبد ٍ اٍساق هبلی هجوغ غٌفی ٍ تْیِ گضاسش ثشای هجوغ ػوَهی. .1

 هغبلؼِ گضاسش سبالًِ ضَسای اجشایی اػن اص هبلی ٍ غیشهبلی ٍ تْیِ گضاسش اص ػولىشد هجوغ غٌفی ثشای اعالع هجوغ ػوَهی. .2

 دسیبفت ٍ ثشسسی ضىبیبت هشتجظ ثب هجوغ غٌفی. .3

 اػن اص هبلی ٍ غیش هبلی دس ّش صهبى ٍ ثذٍى لیذ ٍ ضشط ثِ ٍسیلِ ضَسای اجشایی ثبیذ جْت ثشسسی دس دستشس ثبصسس لشاس گیشد.ّوِ اسٌبد ٍ هذاسن هجوغ غٌفی 

 "بودجه و مواد متفرقه": فصل چهارم

 18ماده  

 ضَد. تبهیي هیّبی هشدهی ٍ لجَل ٍغیت ٍلف  ووه آٍسی ّذایب، جوغهجوغ غٌفی،  یحك ػضَیت اػضباخز ثَدجِ هجوغ غٌفی اص عشیك 

 19ماده  

 ّبی هجوغ غٌفی دس دفبتش لبًًَی ثجت ٍ ضشح ثیالى آى دس پبیبى ّش سبل هبلی ثِ هجوغ ػوَهی اسائِ خَاّذ ضذ. دسآهذ ٍ ّضیٌِ

 : ّوِ دفبتش هبلی هجوغ غٌفی دس هَلغ هشاجؼِ هبهَسیي هبلیبتی دس اختیبس آًبى لشاس خَاّذ گشفت.1تجػشُ 

 ضَد. غٌفی هٌغجك ثِ سبل ّجشی ضوسی ثَدُ ٍ ّوَاسُ ثِ پبیبى تیشهبُ ختن هی : سبل هبلی هجوغ2تجػشُ 

 21ماده  

 ضَد. ّبی سسوی دس دفتش هشوضی هجوغ غٌفی ًگْذاسی هی ّب ٍ ًَضتِ ّوِ هذاسن، پشًٍذُ

 هْش هجوغ خَاّذ ثَد.هوَْس ثِ سییس ٍ دس غیبة اٍ ًبیت سییس ٍ  یهىبتجبت سسوی هجوغ غٌفی ثِ اهضب

 هػَثبت ٍ غَست جلسبت ضَسای اجشایی دس دفبتش هخػَظ ثِ تشتیت تبسیخ ثجت ٍ ثِ اهضبی اػضبی ریشثظ خَاّذ سسیذ.تجػشُ: 
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  21ماده  

 هی سسذ. اجشاییتػَیت ضَسای  عشح آى ثِهجوغ داسای هْش ٍ آسم هخػَظ خَاّذ ثَد وِ 

 لبًًَی داسد.تجػشُ: ضَسای اجشایی دس حفبظت ٍ حشاست اص هْش ٍ آسم هجوغ هسئَلیت 

 22ماده  

 اًتطبس ّش گًَِ ًطشیِ پس اص عی هشاحل لبًًَی اًجبم خَاّذ ضذ.

 23ماده  

 اًجبم دّذ.ّب ٍ اّذافص  خبسج اص حذٍد فؼبلیتتَاًذ اػوبل تجبسی ٍ اػتجبسی  بضذ، ًویث غیش تجبسی هی داسای هبّیتثب تَجِ ثِ ایٌىِ هجوغ غٌفی 

ٍ ًطشیبت ػلوی ٍ هَاسد هطبثِ وِ غشفب ثشای سفغ الحسٌِ ثشای اػضب، تْیِ وتت  ایجبد تؼبًٍی هسىي، تؼبًٍی هػشف، غٌذٍق لشؼاًجبم اهَس سفبّی ًظیش تجػشُ: 
 ّبی اػضب عشاحی ضذُ ثبضٌذ، ثالهبًغ است. ًیبصهٌذی

 24ماده  

 انحالل: 

فَق الؼبدُ  دسخَاست اًحالل هجوغ غٌفی اص سَی ضَسای اجشایی یب یه سَم اص اػضبی هجوغ غٌفی لبثل اسائِ خَاّذ ثَد.  دسخَاست اًحالل ثِ هجوغ ػوَهی
خَاّذ ثَد.  دس ایي اسائِ هی ضَد ٍپس اص ثحث ٍ ثشسسی پیشاهَى آى چٌبًچِ ثِ تػَیت دٍ سَم ول اػضب ٍ یب دٍ سَم حبضشیي دس جلسِ ثشسذ، الصم االجشا 

دیَى ٍ ٍغَل هغبلجبت هجوغ غٌفی ًسجت ثِ  یٍ ایي ّیبت هَظف خَاّذ ثَد پس اص ادا ای سا هؼیي خَاّذ وشد تػفیِغَست هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ ّیبت 
 الذام ًوبیذ.  ّبی دسٍى داًطگبّی تطىلٍاگزاسی اهَال ٍ اهالن ثِ یىی اص 

 25ماده  

 دس ًطست اػضب هجوغ ػوَهی دس تبسیخ                             ثِ تػَیت سسیذ. تبصره  23ٍ   ماده  25ٍ   چهار فصلایي اسبس ًبهِ هطتول ثش 


