
 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  پزشکی آیین نامه شورای صنفی دستیاران

 

 مقدمه: 

رشته های مرتبط با   ی تخصصی، فوق تخصصی و تحصیالت تکمیلی تخصصدستیارمقاطع  به منظور ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت دانشجویان 

شورای صنفی دستیاران تشکیل می   ،دانشجویاناین گروه از امور آموزشی و پژوهشی  مشاوره ای و خدمات   ارتقاء امور رفاهی، در جهت تأمین و  و  پزشکی

 گردد.

 باشد.  های علوم پزشکی کشور مینحوه انتخابات این آیین نامه همگی منطبق برآیین نامه تشکیل شوراهای صنفی دانشگاه  واژه ها و  ،تعاریف

 اهداف :

 پژوهشی مرتبط با ایشان.  آموزشی و  مشارکت فعال دانشجویان در امور رفاهی،ایجاد بستر مناسب برای  _1

 ایشان با فرایندهای امور صنفی دانشجویی. ییآشنا پررنگ نمودن نقش دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مرتبط و  _2

 حقوق مرتبط افزایش آگاهی دانشجویان  با تکالیف و  _3

 از ظرفیت های خالق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات به دانشجویان انشگاهبهره مندی د  _4

 ط تا حصول نتیجه.بدانشجویان به مسئوالن ذیر پیگیری مشکالت صنفی انعکاس و  _5

 ه.ع ایفای نقش موثر و ثمربخش در جامجهت  ها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه دانشجویان با توانمندی آشنایی بیشتر تجربه اندوزی و  _6

 مسئوالن دانشگاه  همدلی دانشجویان و  های همفکری و ارتقای زمینه  _7

   دانشگاه:شورای صنفی دستیاران شیوه انتخاب اعضا و دبیر 

  6نفر مشترک دستیار دندانپزشکی و دارو و  1نفر فلوشیپ،  1نفر فوق تخصص،  1  نفر هستند که از این تعداد 9دستیاران  اعضای شورای صنفی  •

 .  بر گزیده میشودیک نفر سه نفر نیز عضو علی البدل که از هر کدام از مقاطع ذکر شده  باشد.می  در مقطع تخصص  نفر دستیار پزشکی

، الزم  برگزار میشود و سایر داوطلبین از کل دستیاران  دستیاران ارشد بین   نفر نمایندگان دستیاران مقطع تخصص، انتخابات  6به منظور انتخاب  •

هستند به عضویت شورا و نفر   دستیاران ارشدکه واجد بیشترین آرا  نفری 6   .حق رای دارند دستیاران ارشدبه ذکر است که جهت انتخاب افراد 

 به عنوان عضو علی البدل انتخاب میشود.  هفتم



ن مقاطع فوق تخصص و فلوشیپ بعد از مشخص شدن داوطلبین انتخاباتی بین کلیه دستیاران این مقاطع برگزار شده و  برای انتخاب نمایندگا •

 حائزین بیشترین آرا به ترتیب به عنوان عضو اصلی و عضو علی البدل انتخاب می گردند. 

یک( به عنوان دبیر انتخاب می نمایند که وظیفه هماهنگی  )نصف به عالوه   منتخبین در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء •

 امور وامضاء مکاتبات را بر عهده دارد. 

 عضویت در این شورا به مدت یکسال است و هر ساله انتخابات مجددا برگزار میشود ولی عضویت متوالی اعضا منعی ندارد  •

 در این جایگاه فعالیت نمایند.  متوالی انتخاب و دبیر شورای صنفی دستیاران می تواند حداکثر در دو دوره   •

)نصف به عالوه یک( اعضای    جلسات شورای صنفی دستیاران با حضور دوسوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با کسب اکثریت مطلق آراء •

 حاضر در جلسه قانونی می باشد. 

 تبصره: دستیاران رشته تخصصی فک و صورت از دانشکده دندانپزشکی در صورت تمایل میتوانند در این انتخابات شرکت نمایند.  

 

 هیأت مرکزی نظارت بر شورای صنفی دستیاران:

 اعضای هیأت مرکزی نظارت عبارتنداز:

 )رئیس(  دانشگاهمعاون فرهنگی و دانشجویی  _

 )دبیر( مدیر امور دانشجویی _

 موزشی دانشگاه آمعاون  _

 معاون درمان دانشگاه  _

 دارو سازی/ دندانپزشکی /دانشکده پزشکی و فوق تخصصی معاون آموزشی تخصصی _

 دارو سازی/ دندانپزشکی  /کده پزشکیدانشجویی دانش معاون فرهنگی و  _

 ) برای بار دوم به بعد( شورای صنفی دستیاران  دبیر _

 دستیاران دانشگاه: وظایف شورای صنفی 

راهکارهای الزم به مسئوالن دانشگاه به منظور بهبود شرایط   ارائه پیشنهاد و  جهت رفع مشکالت دانشجویان و  دستیارانپیگیری حقوق صنفی  •

 موجود 

 فعالیت های جاری شورای صنفی  و نظارت بر عملکرد  •



 تأیید شرح وظایف داخلی شورای صنفی   •

 عملکرد به معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه  منظم ماهیانه ارائه گزارشبرگزاری جلسات و  •

 شکایات واعتراض شورای صنفی  رسیدگی به تخلفات، •

 ) بر اساس آیین نامه اجرایی شورای صنفی دانشگاههای علوم پزشکی( جهت برگزاری انتخابات برگزار کننده انتخابات همکاری با کمیته اجرایی •

 صنفی وآموزشی   رفاهی، بررسی و حل مشکالت معیشتی، اهم کردن بستر مناسب جهت طرح،فر •

 برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی دانشجویان ودستیاران از حقوق و تکالیف خود  •

 

 وظایف هیأت مرکزی نظارت بر شورای صنفی دستیاران:

 اجرای مفاد آیین نامه شورای صنفی دستیاراننظارت بر عملکرد شورای صنفی دستیاران در تمامی سطوح در خصوص  •

 زنگری آیین نامه شوراهای صنفی دستیاراناب تفسیر و  تهیه، •

 

 حدود فعالیت ها:  اختیارات و

همچنین   شورای صنفی دانشگاه، شورای صنفی دستیاران ، باید درچارچوب قوانین ومقررات جاری کشور، فعالیت ها و مصوبات شورای صنفی واحد، _1

 نیز در حیطه حقوق صنفی دانشجویی باشد. های ابالغی وزارت متبوع و قوانین و آیین نامه 

 شورای صنفی دستیاران در هیچ یک از سطوح، مجاز به انجام فعالیت های فرهنگی وسیاسی نمی باشند. _2

برگزاری انتخابات مجدد شوراهای صنفی مطابق با   ابطال و  انحالل، تخلفات، شکایات،  بررسی و رسیدگی به اعتراض، نحوه نظارت بر عملکرد ، _3

 دستورالعمل اجرایی هیأت مرکزی نظارت خواهد بود. 

 است. حسن اجرای این آیین نامه و ضوابط اجرایی مربوطه در سطح دانشگاه به عهده ریاست دانشگاه و در سطح وزارت با معاونت فرهنگی و دانشجویی _4

 آیین نامه های باال دستی  شورای  صنفی  میباشد. این آیین نامه تابع کلیه ی   -5

است این گونه   اعضا و دبیر شورا اجازه استفاده از عنوان خود در اظهار نظر شخصی و  خارج از مصوبات شورا در رسانه ها مکتوب و مجازی ندارند. بدیهی  -6

 اظهار نظرها بدون ذکر عنوان کامال آزاد است. 

دانشگاه  و معاونت آموزشی فرهنگی  -حداقل ماهیانه یک جلسه برگزار کنند و صورتجلسه مربوطه را به معاونت دانشجویی اعضای شورا موظف هستند -7

 ارائه کنند.


