بسمه تعالی
اساسنامه
کانون استادان دانشگاه هرمزگان

فصل اول :کلیات و اهداف

مقدمه :اساسنامهکانون استادان دانشگاه هرمزگان که از این پس کانون نامیده می شود به شرح زیر می باشد.
ماده  – 1تعریف کانون

کانون،تشکلی صفی است که بنا بر اهداف وظایف و ساختار زیر تعریف و مشخص خواهد شد .واحد هر کانون می تواند
در صورت صالحدید مجمع عمومی یک دانشکده ،پژوهشکده ،یا مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه هرمزگان باشد.
ماده- 2اهداف و وظایف کانون:

هدف محوري کانون تعالی نظام علمی دانشگاه در کشور است که باتوجه به آموزه هاي دینی و قانون اساسی و ارزشهاي
تعیین شده در اسناد باال دستی و هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی و روحیۀ کار جمعی و ایجاد انگیزه و عزم الزم براي تحقق
اهداف علمی ،فرهنگی و اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق اعضاي هیأت علمی ،وظایفذیل را عهده دار می باشد:
-1تالش جهت تبیین و ارتقاي جایگاه اعضاي هیأت علمی
 -2تالش جهت ارتقا ،حفظ و دفاع از حقوق مادي و معنوي ،عزت و کرامت انسانی دانشگاهیان
-3تالش جهت اصالح و ارتقاي نظام آموزش عالی کشور در سطح ملی و بین المللی
 -4تالش جهت تقویت فضاي تعامل با نظام علمی -تحقیقاتی بینالمللی وکمک به دیپلماسی علمی کشور
 -5ارتباط با دانشمندان و محققین دانشگاهی ایرانی خارج از کشور به منظور جلب و بکارگیري آنان در راستاي
اهداف کانون
 -6تالش جهت افزایش اختیارات دانشگاه در امور تخصصی مربوط به خود
 -7تالش جهت جلب مشارکت فعال اعضاي هیأت علمی در پیشبرد امور دانشگاه
 - 8ارزیابی ،نقد و ارائۀ پیشنهاد در خصوص سیاستها ،برنامه ها ،طرح ها و لوایح مرتبط با دانشگاه

-9ارائه نظرات کارشناسی در خصوص مسائل آموزشی ،پژوهشی ،فن آوري اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و
رفاهی دانشگاه

 - 10دفاع از حاکمیت ارزشهاي اصیل اسالمی ،اخالق مداري،خردورزي و آزادي بیان در دانشگاه

 -11دفاع از حقوق مادي و معنوي قانونی و مشروع اعضاي هیات علمی دانشگاه
 -12تالش در جهت تعیین جایگاه حقوقی کانون و نماینده آن در مراکز تصمیم گیري دانشگاه و مراکز تاثیر

گذار در خارج از دانشگاه
 -13تالش در جهت آشنا نمودن استادان با حقوق قانونی و مشروع خویش
 -14پیگیري و تعامل با نهادها و سازمان هاي دولتی و غیر دولتی خارج از دانشگاه جهت استیفاي حقوق معنوي و
مادي اعضاي کانون
فصل دوم :ارکان
ماده  –3ارکان کانون عبارت است از:

الف –هیأت مؤسس
ب– مجمع عمومی
پ -شوراي مرکزي
ت -بازرسان
ماده  –4هیأت مؤسس افرادي هستند که کانون را تشکیل داده اند و اسامی آنها در انتهاي این آیین نامه آمده است.
ماده  –5تا تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی کانون که نباید بیش از 12ماه پس از تأیید این آیین نامه توسط مراجع
ذیصالح دانشگاه هرمزگان باشد ،هیأت مؤسس وظایف مجمع کانون را بر عهده دارد.
تبصره :وظایف و اختیارات هیأت مؤسس پس از تشکیل اولین مجمع کانون به اتمام می رسد.
ماده  - 6مجمع کانون عبارت است از اجالس اعضاي کانون که به دو صورت عادي و فوق العاده تشکیل میشود.
ماده  - 7مجمع عادي کانون حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف  4ماه پس از پایان سال مالی کانون تشکیل می شود و
در مواقع ضروري می توان در هر موقع از سال مجمع عادي کانون را به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده  –8مجمع عادي کانون  ،با ارسال دعوتنامه توسط شوراي مرکزي تعریف شده در( ماده )1که می تواند به صورت
الکترونیکی ،با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضاي کانون رسمیت مییابد.اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حدّ
نصاب نرسد ،نصاب رسمیت مجمع عادي کانون براي نوبت بعدي هر تعداد اعضا خواهد بود.
تبصره – ارسال دعوتنامۀ مجمع عمومی براي نوبت دوم باید حداکثر ظرف 10روز از تاریخ جلسه اي که رسمیت نیافته با
همان دستور جلسه اول ارسال شود .فاصلۀ ارسال دعوتنامه ،تا تشکیل جلسۀ نوبت دوم نباید از  3هفته کمتر و از  5هفته
بیشتر شود.
ماده  –9جلسه مجمع عمومی کانون را  ،در صورت رسمیت یافتن ،مقام دعوت کننده افتتاح می نماید .در این جلسه یک
رئیس ،یک منشی و یک نفر ناظر از بین اعضاي حاضر انتحاب و مجمع را اداره می کنند.
تبصره – تصمیمات مجمع عمومی کانون  ،در حدود وظایف و اختیارات مجمع ،با رأي اکثریت نسبی اعضاي حاضر اتخاذ
می شود ،مگر در مواردي که در این آیین نامه مشخص شده باشد.
ماده –10وظایف و اختیارات مجمع عادیکانون:

 .1تصویب برنامههاي کانون در چارچوب اساسنامه
 .2انتخاب اعضاي شوراي مرکزي کانون
 .3بررسی و تصویب پیشنهادهاي ارسالی از طرف اعضاي کانون
 .4رسیدگی و اتخاذ تصمیم در بارۀ ترازنامه و سایر گزارشهاي مالی پس از قرائت گزارش بازرس
 .5تصویب بودجه ساالنۀکانون
 .6تصویب حق عضویت کانون
 .7انتخاب بازرسانکانون
 .8انحالل کانون با راي حداقل

4
5

اعضاي حاضر

ماده  –11مجمع فوق العاده کانون ،بنا به درخواست حداقل  2تن از اعضاي شوراي مرکزي و تصویب حداقل

2
3

اعضاي

شوراي مرکزي ،یا درخواست نصف بعالوه یک تشکیل می شود.
2

ماده  – 12مجمع فوق العاده کانون ،با ارسال دعوتنامه توسط شوراي مرکزي ،بار اول با حضور حداقل اعضاي کانون
3

رسمیت مییابد .نصاب رسمیت مجمع فوق العاده کانون براي بار دوم نصف بعالوه یک و براي بار سوم هر تعداد اعضا
خواهد بود.

تبصره  -1دعوت مجمع براي هر نوبت بعدي باید حداکثر ظرف 10روز از تاریخ جلسه اي که رسمیت نیافته با همان دستور
جلسه اول منتشر شود .فاصلۀ ارسال دعوتنامه ،تا تشکیل جلسۀ هر نوبت بعدي نباید از  3هفته کمتر و از  5هفته بیشتر شود.
تبصره  – 2مصوبات مجمع فوق العاده کانون در حدود وظایف و اختیارات مجمع با رأي حداقل

3
4

اعضاي حاضر کانون

معتبر است .مگر در مواردي که در این آیین نامه مشخص شده باشد.
ماده  -13وظایف و اختیارات مجمع فوق العاده کانون :
 -1تصویب تغییرات در اساسنامه کانون
 -2قبول استعفا یا برکناري اکثریت اعضاي شوراي مرکزي
 -3تصویب لغو عضویت اعضاي کانون
ماده  -14شوراي مرکزي حداکثر متشکل از  7عضو اصلی و  2عضو علی البدل است که از بین اعضا ،توسط مجمع
عمومی کانون براي مدت  3سال و با رأي مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
تبصره  – 1اعضاي شوراي مرکزي ظرف دوهفته پس از انتخاب تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر
را به عنوان دبیر شوراي مرکزي ،یک نفر را به عنوان جانشین دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند
نمود.
تبصره  – 2دبیر شوراي مرکزي در حدود اختیاراتی که از طرف شوراي مرکزي به وي تفویض می گردد ،نماینده
کانون محسوب می شود.
تبصره  - 3در صورت استعفا ،فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي شوراي مرکزي عضو علی البدل براي
مدت باقی مانده شوراي مرکزي بجاي عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره  - 4ان تخاب مجدد هر یک از اعضاي شوراي مرکزي براي دوره هاي متوالی بالمانع بوده و شوراي مرکزي
موظف است ظرف حداکثر دو ماه تا پایان تصدي خود با تشکیل مجمع عمومی کانون ،براي انتخابات شوراي
مرکزي اقدام نماید.
تبصره – 5اعضاي هیات رئیسه دانشگاه شامل رئیس و معاونین او نمی توانند عضو در شوراي مرکزي شوند.

ماده  -15وظایف شوراي مرکزي:

 -1دعوت و تشکیل مجمع کانون (عادي یا فوق العاده)
 -2تعیین وظایف و اختیارات دبیر شورا ،جانشین دبیر و خزانه دار
 -3اصالح و تصویب آیین نامه هاي داخلی مورد نیاز کانون ،به استثناي مواردي که به عهدۀ مجمع کانون می باشد.
 -4انتخاب نمایندگان و عوامل اجرائی کانون و نظارت مستمر بر حسن عملکرد آنها
 -5نظارت مستمر بر حسن اجراي مصوبات مجمع کانون
 -6برگزاري گردهمایی ها ،سفرهاي تشکیالتی و انتشار مطالب مرتبط جهت پیش برد اهداف کانون
 -7تصمیم گیري در خصوص طرح پیشنهادات رسیده از طرف اعضا
 -8تصویب هزینه هاي جاري و عمومی کانون
 -9پیش بینی روشها و تهیۀ طرحها یا اجراي سالیانه جهت دستیابی به اهداف آیین نامه و در صورت لزوم ،ارائه آنها
به مجمع کانون
 -10ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع کانون
ماده  -16شوراي مرکزي جز در مواردي که به موجب آیین نامه اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صالحیت مجامع قراردارد،
در سایر موارد و براي تحقق اهداف ،با رعایت قوانین و مقررات جاري و اساسنامه کانون ،داراي اختیارات الزم جهت اداره
امور کانون می باشد.
ماده  –17جلسات شوراي مرکزي حداقل هر دو هفته یک بار بنا به دعوت دبیر یا جانشین دبیر شورا و با حضور اکثریت
اعضاي اصلی شورا تشکیل و رسمیت می یابد.
فصل سوم :شرایط و نحوه عضویت اعضاء
ماده  -18عضویت در کانون:

–کلیۀ اعضاء هیأت علمی دانشگاه هرمزگان ،شاغل  ،میتوانند با دارا بودن شرایط زیر به عضویت درآیند .این
اعضا داراي حق رأي می باشند.
ماده–19بازرسان کانون:

 بازرسان ،متشکل از 1عضو اصلی و  1عضو علی البدل می باشند که توسط مجمع به مدت  3سال و با رأي مخفی واکثریت نسبی انتخاب میشوند.

تبصره –بادرخواست بازرس اصلی کلیۀ اسناد مربوط به کانون ،بدون قید و شرط ،باید توسط شوراي مرکزي در اختیار
ایشان قرارگیرد.
ماده– 20وظایف بازرس:

 -1نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور با اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها در کانون.
 -2گزارش هرگونه تخلف شوراي مرکزي به مجمع عمومی کانون
 -3بررسی اسناد و مستندات مالی واحد،تهیۀ و تایید گزارش براي مجمع عمومی کانون

فصل چهارم منابع مالی:

ماده  -21درآمدهاي واحد از طریق دریافت حق عضویت ،هدایا ،کمکهاي مردمی و فروش گزارشات و انتشارات علمی و
فرهنگی واحد تأمین میگردد.
ماده  –22کلیه درآمدها و هزینههاي کانون در دفتر مخصوص ثبت و شرح و بیالن آن در مجمع عمومی کانون مطرح و به
تصویب میرسد.
تبصره -انتهاي سال مالی واحد پایان اسفند ماه هر سال می باشد.
ماده  -23اسناد و اوراق بهادار واحد میبایست به امضاي ثابت خزانه دار و دبیریا جانشین دبیر شوراي مرکزي برسد.

فصل پنچم  :انحالل

ماده  –24خروج کلیۀ اعضاي کانون ،به معناي انحالل کانون است.
درصورت تصویب

4
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اعضا

این اساسنامه در24ماده و 12تبصره تهیه و به تصویب رسیده است.

اعضاي هیات موسس کانون اساتید دانشگاه هرمزگان
نام خانوادگی

دانشکده

ردیف نام
1

آقای دکتر محمد رضا

سمتی

فني و مهندسی

2

آقای دکتر محمد علي

میرزایی

فني و مهندسی

3

آقای دکتر سعید

نیازی

فني و مهندسی

4

آقای دکتر داود

صمصام پور

کشاورزی

5

آقای دکتر عبدالمجید

میرازعلیان دستجردی

کشاورزی

6

آقای دکتر محمد رضا

بهبودی

علوم انسانی

7

آقای دکتر جواد

دهقانیان

علوم انسانی

8

آقای دکتر رضا

احمدی کهنعلی

علوم انسانی

9

آقای دکتر ابولحسن

غیبی

علوم پایه

10

خانم دکتر پروانه

زارعی پور

علوم انسانی

