اسبسٌبهِ شَرای کبرکٌبى داًشگبُ صٌعتی اصفْبى

فصل دوم
ارکان و تشکیالت
ماده 6
هیأت موسس :هتشکل از تعذادی از کبرکٌبى داًشگبُ صٌعتی اصفْبى است کِ اقذام ثِ تأسیس شَرا کردُ اًذ.
ایي ّیأت ٍظیفِ پیگیری اهَر هرثَط ثِ تذٍیي اسبسٌبهِ ٍ ثرگساری دٍر اٍل اًتخبثبت شَرا را ثر عْذُ دارد.

ماده 7
نمایندگان واحدها :عجبرتٌذ از  2تب ً 4فر از کبرکٌبى ّریک از ٍاحذّبی تبثعِ داًشگبُ هتٌبست ثب تعذاد کبرکٌبى
ّر ٍاحذ کِ ثب رأی آًبى ٍ ثرای هذت دٍ سبل اًتخبة هی شًَذّ .وسهبى یک عضَ علی الجذل ًیس اًتخبة هی شَد.
تجصرُ  :1هٌظَر از ٍاحذّ ،ر یک از ثخش ّبی داًشگبُ است کِ الاقل دارای ً 20فر پرسٌل ثَدُ ٍ دارای هذیریت
هی ثبشذ .ثذیْی است ثخش ّبیی کِ ایي شرط را ًذاشتِ ثبشٌذ ثِ ّوراُ قسوت ّبی دیگر یک ٍاحذ تلقی هی
شًَذ .تشخیص ایي هَارد ثر عْذُ اهَر اداری داًشگبُ خَاّذ ثَد.
تجصرُ :2ثِ ازای ّر ً 15فر کبرکٌبى ّر ٍاحذ ،یک ًوبیٌذُ اًتخبة خَاّذ شذ(ثب لحبظ حذاقل  ٍ 2حذاکثر ً 4فر)
تجصرُ  :3شرایظ الزم ثرای احراز ًوبیٌذگی ٍاحذ:
 هستخذهبى( رسوی ،پیوبًی ،قراردادی ) داًشگبُ صٌعتی اصفْبى ثب حذاقل  5سبل سبثقِ کبر ثب تأییذ اهَراداری داًشگبُ.
 ًذاشتي حکن اًضجبعی از سَی ّیئت رسیذگی ثِ تخلفبت کبرکٌبى دارای حسي شْرت ٍ تَاًبیی الزم در اًجبم هسئَلیت ّبی اجتوبعی ٍ ٍظبیف ًوبیٌذگی.تعییي صالحیت داٍعلجبى ًوبیٌذگی ٍاحذّب در دٍر اٍل ثرعْذُ هذیریت داًشگبُ ٍ در دٍرّبی ثعذی ثِ عْذُ
ّیبت اجرایی اًتخبثبت خَاّذ ثَد.
ماده 8
مجمع عمومی  :هتشکل از ًوبیٌذگبى ٍاحذّبی داًشگبُ ثَدُ ٍ ثبالتریي هرجع تصوین گیری شَرا است.
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ماده 9
شورای مرکسی :هتشکل از ً 7فر از اعضبء هجوع عوَهی است کِ ثب رأی هجوع عوَهی ثرای هذت  2سبل اًتخبة
هی شًَذّ .وسهبى ً 2فر عضَ علی الجذل ًیس اًتخبة هی شَد.
تجصرُ :4شَرای هرکسی ثرحست ضرٍرت اقذام ثِ ایجبد کویتِ ّبی کبری از هیبى ًوبیٌذگبى ٍاحذ ّب در زهیٌِ
ّبی هختلف هی ًوبیذ.
تجصرُ  :5کلیِ هصَثبت شَرای هرکسی ثب رأی اکثریت کل اعضب ثِ تصَیت خَاّذ رسیذ.
تجصرُ  :6آییي ًبهِ داخلی شَرای هرکسی تَسظ شَرای هرکسی تْیِ ٍ ثِ تصَیت هجوع عوَهی خَاّذ رسیذ.
ماده 11
هیات بازرسی و نظارت :عجبرت است از ً 3فر از کبرکٌبى تَاًوٌذ ٍ ثب سبثقِ کبر حذاقل  10سبل کِ ثب رأی هجوع
عوَهی ثرای ًظبرت ثر عولکرد شَرای هرکسی ثرای هذت  2سبل اًتخبة هی شًَذ .ایي افرا د هی تَاًٌذ از اعضبی
هجوع عوَهی یب خبرج از آى ثبشٌذ.
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