
1 
 

 

 كارمندان یكو یشورا نامه اساس

 مقدمه

 یرفاهیكرد فرهنگیبا رو یانتفاعیرغ و یصنف یعنوان تشكله اصفهان ب یكارمندان دانشگاه صنعت یكو یوراش
 شود.یل میتشك )ع( یامام عل یمسكون در مجموعهكارمندان ساكن  یكه با را باشدمی

وه انتخابات، بودجه و اعتبارات یارات، شیف و اختیالت، وظای، اركان و تشكفیتعارو  اتیكل نامه،اساسن یدر ا
 گردد.یم یاصفهان معرف یكارمندان دانشگاه صنعت یكو یشورا یو موارد كل

 فیتعار و  اتیكل فصل اول:

 یرفاهیكرد فرهنگیبا رو یانتفاعیرغ و یصنف یاصفهان: تشكل یكارمندان دانشگاه صنعت یكو ی: شورا1ماده 
ت اختصار یبه جهت رعا شود.یل میتشك )ع( یامام عل یمسكونمجموعه كارمندان ساكن در  یأكه با راست 

 شود.یاستفاده م "شورا"از كلمه  کارمندان یكو یعبارت شورا یبه جا نامهاساسن یدر ا

اصفهان رابطه  یبا دانشگاه صنعت یو قرارداد یمانی، پین شاغل كه به صورت رسممنداه كاریكارمندان: كل :2 ماده
 دارند. یاستخدام

س یكه در محوطه پرددستگاه  48و مجموعه  6 یال 1شماره  یهاجموعه ساختمان: میمسكون یكو :3 ماده
 "كارمندان یكو"ن نامه به اختصار یین آیدر ا آن واقع شده است. یاصفهان در ضلع جنوب شرق یدانشگاه صنعت

 شود.یده مینام

 های مسکونی واقع در کوی کارمندان اطالق می شود.به هریک از آپارتمان)ساختمان(:  : بلوك4 ماده

 شود.یاطالق مموجود در بلوک ها ا دو خوابه یك ی هر یک از واحدهای: به یواحد مسكون :5 ماده

 ن در شورا حضور دارد.یر ساكنیاز سا یندگیكه به نما یعضو شورا: كارمند ساكن در كو :6 ماده

ت ی، صالح(37)مطابق ماده  طیكه پس از احراز شرا یت در شورا: به كارمند ساكن در كوینامزد عضو :7 ماده
 حضور در انتخابات را دارد.

 التیفصل دوم: اركان و تشك

س ین اقدام به تاسیاز ساكن یندگیكه به نماکارمندان  یسس: متشكل از كارمندان ساكن در كووت مایه :8 ماده
دور اول انتخابات شورا را بر عهده  یو برگزار  نامهاساس نیامور مربوط به تدو یر یگیفه پیاند و وظشورا نموده

 دارد.
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به مدت دو  عنوان عضو علی البدلنفر به  3و  به عنوان عضو اصلینفر  5نفر كه  8شورا: متشكل از  :9 ماده
 گردد.ین مییسال تع

 .شودیانتخاب م ی شورات اعضایاكثر یكه با را شورا یاز اعضا یكیشورا:  سیئر: 10 ماده

 نییبه تع ، نسبتسییرت یص عدم كفایتواند در صورت تشخ ی: شورا مشورا سییرنحوه عزل  :1تبصره 
 د.ینما یر یگیاست نفر قبل، رایمانده از دوره ریمدت باق ید برایجد سییر

 یر یگیپ م صورتجلسات ویجلسات، تنظ یفه هماهنگیشورا كه وظ یاز اعضا یكیر شورا: یدب :11 ماده
 ی شورات اعضایاكثر یو با را شورا سییرپیشنهاد  بهرا بر عهده دارد و  های ساکنین کوی کارمنداندرخواست
 شود.یانتخاب م

د كه در صورت نباش یدر انتخابات م ت آراءیحائز اكثر ششم، هفتم و هشتمات البدل: نفریعضو عل :12 ماده
 د.نشویم ین ویگزیجا عضو شورا یا قطع همكار یانصراف 

با  شورا انطباق مصوباتنظارت بر  یبرا بازرسبه عنوان  ره رفاه کارکناناادانتخابی نماینده بازرس:  :13 ماده
 .باشدیمو حسن اجرای اساسنامه  یباالدست یهانامهنیین و آیقوان

داشته  یانتقادا یشورا اعتراض  یات روند كار یكالن و كل لیمسانسبت به  ین كویچنانچه ساكن: 2تبصره 
دبیر شورا و در صورت  به اول در مرحله یكتب اض خود را بصورت مستدل وتوانند مراتب اعتریباشند م

 ند.ینما هارائ عدم پیگیری به بازرس

یابد و تصمیمات به رسمیت میاعضای اصلی  اکثریت: جلسات عادی و فوق العاده شورا با حضور 14ماده 
 اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است.

 باشند.یكسان می یحق را یشورا دارا یه اعضایكل: 3تبصره 

 یت مطلق آرایب اكثریرش استعفا با تصویتواند از مقام خود استعفا دهد. پذیم : هر عضو شورا15ماده 
 ر است.یپذحاضران در جلسه امكان

س آن را در ید و رئیم نمایتقد شورا سیل به رئیخود را با ذكر دال ید تقاضایاستعفا با یعضو متقاض :16ماده 
 تواند در صورت تمایلو در این فاصله عضو متقاضی می دهددر دستور كار قرار جهت بررسی شورا  بعدی هجلس

 اعالم انصراف نماید. از استعفای خود

به  یگر یا عضو دی یشود، سپس شخص متقاضیاستعفا ابتدا تقاضا قرائت م یتقاضا یبررس یبرا :17ماده 
توانند یز به همان مدت میا مخالفان نید و مخالف ینمایان میل استعفا را بین او حداكثر پانزده دقیقه دالییتع

   شود.یم یر یگیصحبت كنند و پس از آن رأ
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گردد، قابل  ات شورات جلسیباشد كه مانع از رسم یاز اعضا به نحو یتعداد یاستعفا یهرگاه تقاضا: 18ماده 
 ست.یطرح در شورا ن

تعیین رئیس شورا، دبیر شورا، نماینده شورا در کمیته مسکن، مسئول فرهنگی شورا، مسئول پشتیبانی  :19ماده 
خواهد گرفت.  ورتین جلسه شورا پس از انتخابات صشورا، مسئول تبلیغات شورا و مسئول مالی شورا در اول

ها به پیشنهاد انتخاب سایر مسئولیت باشد ومی نامهاساس 11و  10و دبیر شورا مطابق مواد  انتخاب رئیس
 اعضاء و پذیرش خود فرد و ترجیحًا به صورت داوطلبانه خواهد بود.

 نمایند.های مذکور انجام وظیفه حداقل در یکی از مسئولیت بایدهریک از اعضای شورا  :4تبصره 

 اراتیف و اختیفصل سوم: وظا

 آن یو نظارت بر حسن اجرا شورا نامهاساس نیتدو :20 ماده

 آن ینامه اسکان کوی کارمندان و نظارت بر حسن اجراآیین طرح پیشنهاد اصالح :21ماده 

 7تا  5 یكارمندان بر اساس تبصره ها یكو نیساكن یل انضباطئسامر ینظارت بر حسن رفتار و سا :22 ماده

 ن به شورایساكن یمده براآمستندات مشكالت بوجود  هئارا :5تبصره 

 ن در مورد مشكل بوجود آمدهیه ساكنیافت نظرات بقیدر یر یگیپ :6تبصره 

و صدور اخطاریه کتبی و  یصالح قانونیحل مشكل در شورا و انعكاس آن به مراجع ذ یر یگیپ :7تبصره 
 اعالم به اداره رفاه

هیات فرهنگی مذهبی عهده هب یمناسبت یهاه مراسمیكل یو نظارت بر حسن اجرا یز یررنامهب ،یبرگزار : 23 ماده
 که کلیت آن قبال به تصویب شورا رسیده است. باشد یمکارمندان  یكو

 باشد.یم عهده شوراهب یورزش و یفرهنگ یو نظارت بر حسن انجام اردوها یبرگزار  ،یز یربرنامه: 24 ماده

 باشد.یشورا م عهدهبه یآموزش یهاهو نظارت بر حسن انجام دور یبرگزار  ،یز یربرنامه: 25 ماده

به  یرساناطالع جهت یمجاز  یفضاموجود در  یاهکانالو  نامهخبراز جمله  یارتباط یهاكانال جادیا :26 ماده
 باشد.یمو هرگونه تبلیغات در فضای فیزیکی کوی با هماهنگی شورا بر عهده شورا  کارمندان ین كویساكن

كالن  یهانهیدر زم کارمندان یكو لئمسا ول و موضوعات مربوط به مشاعات ساختمان ئمسا یر یگیپ :27 ماده
 باشد.یشورا معهده به های داخلی در مورد مسائل مذکورنامهو تصویب آیین یو عموم

ها، یر یگمینقش مؤثر در تصم یفایشورا موظف به شركت فعال و مؤثر در جلسات شورا و ا یاعضا :28 ماده
 د.نباشیم كارمندان یمسائل و موضوعات مربوط به كو یر یگیپ
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ن نمودن یگزیتواند نسبت به جایمبا اکثریت آرا شورا ، از اعضا كدام هرت موثر یدر صورت عدم فعال :29 ماده
 د.ینمارمؤثر اقدام یعضو غ یبه جاالبدل یعضو عل

 نیاز ساكن یكی، شانیبا ا یا قطع همكار یالبدل یت توسط عضو علیدر صورت عدم قبول مسئول :8تبصره 
 د.یآیت شورا در میبه عضو شورا یت اعضایاكثر یاز اعضا و با را یكیشنهاد یبه پ کارمندان کوی

متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی از جلسات عضوی که شش جلسه  موضوع سلب عضویت در مورد: 30 ماده
به معاونت  پس از بررسی در شورا ،شورا( در یک سال غیبت نمایدتشخیصبهرسمی شورا را بدون عذر موجه )

 شد. اداری و مالی دانشگاه ارجاع خواهد

پس شاکی داشته باشند،  یادر مورد ساکنینی که از مقررات کوی کارمندان عدول نموده تواند شورا می :31ماده 
، مراتب را به همراه مصوبه با ذكر دلیل آن به اداره رفاه كاركنان ارجاع یک اخطار کتبیاز اخطار شفاهی با ارائه 

 دهد.

 فصل چهارم: انتخابات

نماینده حراست دانشگاه،  نماینده نماینده مدیریت دانشگاه،) عضو چهارانتخابات شامل  ییات اجرایه :32 ماده
و برگزاری  انتخابات یت نامزدهایصالح یبررس ،نامفه ثبتیكارمندان( وظ یكو یشورا نمایندهو کمیته مسکن 

 را بر عهده دارد. انتخابات

 انتخابات باشند. ینامزدها ءجز توانندیمانتخابات  ییات اجرایه یاعضا :9تبصره 

 طی تمهیدات صورت گرفته توسط هیات موسس برگزاری انتخابات دور اول جهت تشكیل شورا، :10تبصره 
 و در ادوار بعدی بر عهده هیات اجرایی انتخابات است. هبود

 .شودیبرگزار م های زوجسال كبار در مهرماهیانتخابات هر دو سال  :33 ماده

 باشد:برنامه زمانی انتخابات شورا به شرح جدول زیر می :34 ماده

 مجری برنامه زمان
 هیات اجرایی انتخابات نام نامزدهافراخوان و ثبت مهرماهیکم تا دهم 

 هیات اجرایی انتخابات بررسی صالحیت نامزدها یازدهم تا بیستم مهرماه
 هیات اجرایی انتخابات انتخابات بیست و پنجم مهرماه

 شوند.یمدت دو سال انتخاب م یبرا کارمندان ساکنین کوی یكتب یندگان با راینما :35 ماده

 خواهد داشت. یك حق رایفقط  ی: هر واحد مسكون11تبصره 

 ت در شورا وجود ندارد.یعضو ینامزد ینام كارمندان برات در ثبتیتعداد نامزدها: محدود :36 ماده
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 ت در شورا:یعضو یان نامزدیمتقاض جهتط الزم یشرا :37 ماده

 م با دانشگاهیبه صورت مستق یداشتن رابطه استخدام الف(

 تاهل ب(

 یاجتماع یهاتیالزم در انجام مسئول ییداشتن حسن شهرت و تواناج( 

  نداشتن حكم انضباطی از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری كاركناند( 

 داشتن سابقه سکونت حداقل دو سال در کوی کارمندانه( 

حداکثر تا سه ماه غیرقابل  یقبل یشورا ،برگزار نگردد یانتخابات در موعد قانون یلیچنانچه به هر دل: 38 ماده
 یشده خود تا برگزار  ینیبشیف پیكماكان به انجام وظا اداری و مالی دانشگاه د و مجوز معاونییبا تاتمدید 

 ادامه خواهد داد. یانتخابات بعد

در صورت عدم برگزاری انتخابات پس از سه ماه، اداره رفاه کارکنان موظف به تعیین تکلیف و : 12تبصره 
 باشد.انتخابات شورا می برگزاری

توسط برگزاركنندگان انتخابات در حضور  یكشانتخاب بصورت قرعه ،نامزدها یآرا برا ی: در صورت تساو39ماده 
 همان نامزدها انجام خواهد شد.

 فصل پنجم: بودجه و اعتبارات

 کوی کارمندانفرهنگی  هایدر صورتی که خود مجری برنامهدانشگاه  و اجتماعی یمعاونت فرهنگ :40ماده 
در صورت موافقت مذکور در سایر برنامه ها معاونت  .ها استاین قبیل برنامه بودجه نیتام متولیباشد، 

 تواند مساعدت داشته باشد.می

برگزار شده  یمذهب یهامراسم نهیو هز مربوط به ایشان یهانهیهزامام جماعت و پرداخت  انتخاب :41 ماده
 شود.می تعیین تکلیف از طریق خود ایشان نمایندگی مقام معظم رهبرینهاد توسط 

تا حصول  یر یگیر مراكز دانشگاه، اداره رفاه كاركنان موظف به پیبا سا یاز شورا به همكار یدر صورت ن :42 ماده
 باشد.یشورا م یهاجه درخواستینت

هیات فرهنگی بر عهده  یو مناسبت یمذهب، یفرهنگ یهامراسم یبرگزار  جهتنذورات  یآور جمع :43ماده 
 یروهاین یبراكارمندان  ین كویساكن ییاهدا یهانظارت بر كمك و یآور جمعو  است کارمندان مذهبی كوی

 باشد.یبر عهده شورا م کارمندان کوی یخدمات

 یفصل ششم: موارد كل

همان و عضو مدعو یم یتعداد یتخصص یهابنا به موضوع و طرح مختلف در جلسات تواندیشورا م: 44 ماده
 د.یآنها جهت مشاوره استفاده نما دعوت و از نظرات یبدون حق را
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است  یهیبد شورا انجام خواهد شد. یاعضا با تایید همهكارمندان  یكو شورای نامهاساسدر  یبازنگر  :45 ماده
 باشد.یممعاونت اداری و مالی دانشگاه  یید نهاییازمند تاین نامهاساسر ر دییهر گونه تغ

 دوینتكارمندان  یكو یشوراتبصره توسط  12ماده و  46 ،فصل 6كارمندان در  یكو یشورا نامه اساس :46 ماده
 د.یرس امضای معاون اداری مالی دانشگاهبه  28/10/1401تاریخ و در 


