
 دانشگاه صنعتی اصفهاناستادان  ورای کوی مسکونیشآئین نامه 

 (1394بهمن ماه  11-)بازنگری 

 مقدمه

دانشگاه صنعتی اصفهان در محوطه )پردیس(  عضاي هيئت علمیحضور و اسکان خانواده تعداد قابل توجهی از ا 

فرهنگی ساکنين کوي استادان دانشگاه را ضروري -دانشگاه، توجه به بسترسازي مناسب جهت زیست اجتماعی

می سازد. از این رو شوراي کوي استادان دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یک تشکل مردم نهاد و با مشارکت 

 شود.ساکنين کوي استادان تشکيل می 

در این آئين نامه شرایط، ضوابط و نحوه تعيين اعضا، وظایف و اختيارات شوراي کوي استادان دانشگاه صنعتی 

شوراي کوي مسکونی "عبارت جاي ه ب رعایت اختصار در این آئين نامه،جهت اصفهان معرفی می شود. به 

 شود.استفاده می "شورا"از کلمه  "دانشگاهاستادان 

 شورا فصل اول : اعضای

شوند و نفر توسط ساکنين کوي مسکونی انتخاب میآنها نفر چهار که  استنفر پنج شورا تعداد اعضاي (1ماده 

البدل علی يگردد. تعداد اعضاتوسط مدیریت دانشگاه و بعنوان نماینده هيئت رئيسه دانشگاه معرفی می پنجم

 انتخابی در شورا شرکت خواهند نمود.اصلی  ينفر خواهند بود که در موارد الزم بجاي اعضا 2شورا 

مسئوليت ایجاد ارتباط بين شورا و  ،نماینده هيئت رئيسه دانشگاه عالوه بر وظایف معمول اعضاء شورا -1تبصره 

 دارد.بر عهده هيئت رئيسه دانشگاه را نيز 

و  دعوت کتبی ماه با در اسفندیک دوره دو ساله انتخاب می شوند. انتخابات هر دوره شورا براي  ياعضا( 2ماده 

 از اول اردیبهشت سال بعد خواهد بود.شروع به کار شوراي جدید  .برگزار خواهد شدعمومی از ساکنين کوي 

با نام کميته اي جهت حسن اجراي انتخابات، . همچنين اجراي انتخابات بر عهده اداره رفاه کارکنان است( 3ماده 

شامل یک نفر نماینده هيئت رئيسه دانشگاه، یک نفر می شود که  تشکيلانتخابات شوراي کوي دانشگاه  کميته

. این کميته، نماینده شوراي کوي)که کاندیداي شوراي کوي نباشد( و یک نفرنماینده اداره رفاه کارکنان است

 وظيفه نظارت بر انتخابات شورا را بر عهده خواهد داشت.



 دوره هايدانشگاه صورت گرفته و در  اداره رفاه کارکناندر اولين دوره توسط کوي ساکنين از دعوت  -2تبصره 

 گيرد.انجام میکوي دانشگاه شوراي کميته انتخابات عدي توسط ب

چنانچه به هر دليلی امکان برگزاري انتخابات در موعد قانونی ميسر نباشد شوراي قبلی با تایيد و  -3تبصره 

 ينی شده خود تا برگزاري انتخابات بعدي ادامه خواهد داد.، کماکان به انجام وظایف پيش بمجوز ریاست دانشگاه

 .از هر خانواده یکی از اولياء در راي دادن شرکت خواهد نمود (4ماده 

 فصل دوم: وظایف شورا

 شورا مسئوليتهاي زیر را بر عهده دارد:( 5ماده 

 اجراي دقيقو استمرار این شرایط به منظور در کوي همکاران سکونت  همکاري در بررسی احراز شرایط -الف

 آیين نامه مسکن 

 استادان دانشگاه رات سکونت در کوي مسکونیبر حسن اجراي مفاد آئين نامه مقر نظارت -ب

و رسيدگی به موضوع و حل و فصل آن در  )موضوع بند الف(دریافت شکایات موارد تخلف از آئين نامه -پ

لين که انعکاس آن به مسئو یموارد خاصدر  .و امکان حل و فصل آن هست هدادمواردي که آئين نامه اجازه 

 ذیربط در دانشگاه ضرورت دارد، این کار انجام می گيرد.

را مستقيماً  غيرهعادي مربوط به خانه و شخصی و بدیهی است که ساکنين کوي مسائل و مشکالت  –4تبصره 

 به مسئولين ذیربط در دانشگاه ارائه خواهند نمود.

و زیست محيطی بهتر در  ، رفاهیيشنهادات افراد جهت ایجاد شرایط اجتماعی، فرهنگیو پدریافت نظرات  -ت

 .منظور بهره برداري از این نظرات و پيشنهاداته انجام اقدامات مقتضی بو  استادان کوي مسکونی

و انعکاس به استادان و زیست محيطی کوي  ، رفاهیشکالت اجتماعی، فرهنگیمبررسی مسائل و  شناسایی و -ث

 .آنهامنظور مرتفع نمودن ه و پيگيري ب مسئولين ذیربط دانشگاه

به ساکنين  زیست محيطیو  ، رفاهیرهنگی،فهاي مختلف و در چارچوب امور اجتماعیدر زمينه اطالع رسانی-ج

 کوي



هاي کمکو ارائه  نات براي مستمندانآوري اعاجمعمنظور ه باقدام در جهت ایجاد تسهيالت و هماهنگی  -چ

 المنفعهعام

سطح فعاليتهاي اجرا و ارتقاي ساکنين کوي جهت جلب مشارکت و مسئولين ذیربط  بهيشنهادات ارائه پ -ح

 (غيرهملی و -، اعياد، مناسبتهاي دینیمراسم دسته جمعی)کوي داخل  و رفاهی فرهنگی

از  )هاي آموزشی خاص براي افراد مختلف کوياقدام و تالش در جهت تامين امکانات الزم براي برگزاري دوره -خ

يوتر، زبان با همکاري نري، موسيقی، خياطی، گلدوزي، کامپهاي آموزشی چون کالسهاي هجمله برگزاري دوره

 .(مسئولين ذیربط و همياري ساکنين کوي

هاي تشویقی جهت اهم نمودن زمينهورزشی بيشتر براي ساکنين کوي و فرت تالش در جهت تامين امکانا -د

 ...رونق بيشتر فعاليتهاي ورزشی در کوي با برگزاري مسابقات و 

هر گونه  وبرگزاري کالسهاي آموزشی، فرهنگی، هنري، ورزشی در داخل کوي زیر نظر شورا بوده  -5تبصره 

تعامالت مالی در خصوص برگزاري دوره ها و کالسهاي آموزشی و ورزشی بر اساس مصوبات شورا انجام خواهد 

 گرفت.

تسهيل  به منظور تسریع وامور اداري شوراي کوي توسط اداره رفاه کارکنان انجام گردیده و این اداره ( 6ماده 

 ید.با اعضاي شورا همکاري می نمادر انجام وظایف فوق 

 اختیارات شورا -فصل سوم

منظور برنامه ریزي و اجراي هر چه بهتر وظایف فوق الذکر می تواند نسبت به تشکيل کارگروه ه ( شورا ب7ماده 

 یا کانون تخصصی اقدام نماید.

و در چارچوب مقررات عمومی سکونت در کوي استادان  زیر نظر شوراکارگروه یا کانون تخصصی  -6تبصره 

 فعاليت خواهد داشت.

حمایت مالی  ،طرح هاي مورد نظر شورابراي اجراي به منظور تامين منابع مالی الزم مدیریت دانشگاه ( 8ماده

 الزم را از شورا به عمل خواهد آورد.

 : فعاليت اعضاي شورا بصورت افتخاري است.7تبصره 



در موارد زیر دانشگاه از نظرات شورا استفاده نموده و یا نماینده شورا در جلسات و شوراهاي ذیربط ( 9ماده 

 :حضور می یابد

 نظرخواهی در خصوص غرفه داران مرتبط با کوي استادانعضویت در شوراي نظارت بر غرفه ها و  -الف

 نظرخواهی در خصوص تاسيسات کوي استادان -ب

 بيت الحسين )ع( عضویت در هيات امناي -ج

 به امور کوي استادان مربوط می شود. "سایر مواردي که مستقيما -د

داشته چنانچه ساکنين کوي نسبت به مسائل کالن و کليات روند کاري شورا اعتراض یا انتقادي ( 10ماده 

منعکس کنند تا باشند، می توانند مراتب اعتراض یا انتقاد خود را بصورت مستدل و مکتوب به مدیریت دانشگاه 

 توسط ایشان مورد رسيدگی قرار گيرد.

هر گونه جابجایی، تخليه یا سکونت متقاضی جدید در کوي باید در اولين فرصت ممکن به اطالع شورا ( 11ماده 

 .برسد

با مفاد این آئين  گان(، که موضوع آنهمسای)واحدهاي مسکونیساکنين در صورت بروز اختالف بين  -8 تبصره

 مرجع حل اختالف، شورا می باشد.قت دارد، نامه مطاب

 

و قابل رسيده  به تصویب 11/11/94ره توسط شوراي دانشگاه در تاریخ تبص شتهو  ماده دهیاز این آئين نامه در 

 اجراست. هرگونه تغييري در آن توسط شوراي دانشگاه صورت خواهد گرفت.


