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1ماده
و تقويت حضور فعال)و امرهم شوري بينهم(بر اساس آيه شريفه دانشگاه محقق اردبيلي، كـه در ايـن اساسـنامه بـه اختصـار كارمندانو به منظور تحقق

و همكاري در جهت نيل به اهداف دانشگاه، بهبـود سيسـتم هـاي سـازماني، حفـظ حقـوق ناميده مي شوند،"كارمندان" در امر تصميم گيري، مشاركت

و مادي آنان، ايجاد بستر مناسب به منظور افزايش برآيند كاري و ارتبو معنوي شـوراي نماينـدگانو مديريت دانشگاه، منداناط متقابل بين كارخالقيت

و به استناد مفاد اين اساسنامه فعاليت خود را آغاز محقق اردبيليدانشگاه كارمندان  .مي نمايد تشكيل گرديده

2ماده
و جمعيت هاي ناميده مي شود به هيچ يك از احزاب، شوراكه در اين اساسنامه به اختصار محقق اردبيليدانشگاه كارمندانشوراي نمايندگان گروه ها

و در جهت اهداف خود فعاليت مي نمايد .سياسي وابستگي ندارد

3ماده
و محدوده فعاليت :شورااهداف، موضوع

و مشترك كارمنداناعتالي سطح مشاركت3-1 و برگزاري نشست هاي مستمر و برنامه ريزان و پيشنهادهاي آنان به مسئوالن و كارمنـدانو ارايه نظرها

.مسئوالن

و افزايش انگيزه كاري براي نيل به اهداف دانشگاه3-2 و اعتماد به نفس .تقويت فرهنگ تعاون، خالقيت

آم3-3 و مطلوب تر نمودن نحوه ارايه خدمات و معيشتي قانون مند .كارمندانوزشي، رفاهي

و رفاهي كارمندانپيگيري امور صنفي3-4 و آموزشي، معيشتي .كارمنداندانشگاه شامل مجموعه اي از امور اجتماعي، فناوري

4ماده
و كارمندان دانشگاه مي باشد شوراجايگاه .به عنوان حلقه واسط بين مديران دانشگاه

5ماده
.محقق اردبيلي مي باشددانشگاه شورامحل استقرار

6ماده
ب شورا اين مدت فعاليت بـا تاييـد هيـات شـورا پس از آن فعاليت. خواهد بوديك دوره دوساله صورت آزمايشي به مدت از تاريخ تصويب اين اساسنامه

.رئيسه دانشگاه قابل تمديد خواهد بود

7ماده
از شورااعضاي براي يـك دوره دو سـاله انتخـاب مي باشد كه از هر يك از حوزه هاي زير يك نفر با راي كارمندان آن حوزه نفر عضو شانزدهمركب

.در هر يك از حوزه هاي مذكور، يك عضو علي البدل نيز انتخاب مي شود.مي شوند



و فناوري-2، حوزه رياست-1 و تحصيالت تكميلي-3، معاونت پژوهشي و مـالي ادامعاونت-4، معاونت آموزشي و-5، ري معاونـت فرهنگـي

و-7، معاونت دانشجويي-6، اجتماعي و زبانهاي خارجيپرديس دانشگاهي نمين دانشـكده-9، علـوم انسـاني دانشكده-8، دانشكده ادبيات

و روانشناسـي-10، علوم پايه نشـكده فنـاوريدا-13، دانشـكده علـوم كشـاورزي-12، دانشـكده علـوم رياضـي-11، دانشكده علـوم تربيتـي

و منابع طبيعي و منابع طبيعي مغان-14، كشاورزي و مهندسي-16، دانشكده كشاورزي مشكين شهر-15، دانشكده كشاورزي  دانشكده فني

8ماده
درس3، مي بايست حداقل التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانكانديداهاي عضويت در شورا عالوه بر دانشگاه را داشته ال سابقه كار

.باشند

9ماده
از بين خود يك نفـر شورااعضاي همچنين.انتخاب مي شود شورا از تشكيل آن از ميان اعضايپس شوراكه در اولين جلسه است شورامدير شورادبير

.انتخاب مي كنند كه در غياب دبير جانشين وي در كليه امور مي باشد شوراجانشين دبير را به عنوان 

10ماده
:شوراوظايف

.بصورت مرتب شوراتشكيل جلسات ماهيانه با حضور اعضاي9-1

بـه مـديران شـورا از طريق دبير كارمندان دانشگاهو نقطه نظرات) منطبق با آيين نامه هاي مصوب هيات امناي دانشگاه( درخواستهامشكالت، انتقال9-2

و  .پيگيري اين درخواستهادانشگاه

و انتقادات9-3 .كارمندانرسيدگي به نظرها، پيشنهادها

.و بالعكس مسئوالنبه انتقال ديدگاه هاي كارمندان9-4

به9-5 و ارايه گزارش ساليانه .مديران دانشگاهو كارمندانتهيه

11ماده
يا3تعداد شورادر صورتي كه هر يك از اعضاي جلسه متناوب در يك سال كاري غيبت غير موجه نمايد، عضو مستعفي تلقـي خواهـد5جلسه متوالي

.تشخيص موجه بودن غيبت به عهده شورا است. شد

12ماده
و يا فوت هريك از اعضاي دشورادر صورت استعفا شد، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده .وره عضويت، جانشين وي خواهد

13ماده
و مقررات موضوعه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران تابع شورااعضاي و قوانين حق فعاليـت سياسـي شوراو اعضاي آن به نام مي باشند قانون اساسي

و دخالت در امور غير صنفي در دانشگاه را ندارند و احزاب سياسي .يا وابستگي به گروه ها

14ماده
در9و ماده13اين اساسنامه مشتمل بر .به تصويب رسيددانشگاه 16/4/1393هيات رئيسه مورخ بند


