
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 اساسنامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران
 

ششماه هشتاد و مهردهم چهار                                                                                 شورای هماهنگی    
                                                                                                                

 فصل اول 

 کليات و اهداف 
   ١ماده 

غير )  صنفی علمی يا صنفی تخصصی (شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران تشکلی است : نام

.انتظامی که در اين اساسنامه اختصارا شورای هماهنگی ناميده می شودسياسی و غير   

   ٢ماده 
شهرستان ها بنابر تقاضای تشکل استانی يا شهرستانی يکی ازدوره ای در دبيرخانه به صورت ثابت و به طور: محل

. جهت ميزبانی با تصويب شورای هماهنگی تعيين خواهد شد   

  ٣ماده 
 تابعيت

  ۴ماده 
هماهنگی و پيگيری تصميمات تشکل های صنفی در جهت منافع فرهنگيان : دفه  

   ۵ماده 
ف يکی از وزارتخانه ها يا طرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتی که در اساسنامه پيش بينی شده و به نحوی با وظاي

.بط به مرحله اجرا در خواهد آمدکسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتی ذيرهای دولتی ارتباط دارد پس ازسازمان  

 فصل دوم   
 شرايط و نحوه عضويت 

  ۶ماده 
پذيرفتن مفاد اساسنامه    .١  

  محروم نبودن از حقوق اجتماعی.٢

  ٧ماده 
به کسانی گفته می شود که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضويت می اعضای شورای هماهنگی 

.باشند که اين اعضاء شامل تشکل های صنفی مستقل و فرهنگيان دارای مجوز رسمی از وزارت کشور می باشد  

 فصل سوم

 ارکان شورای هماهنگی
   ٨ماده  

مجمع عمومی      .١  
شورای مرکزی      .٢  
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بازرس يا بازرسان  .٣  
 

   ٩ماده  
العاده تشکيل  ورت عادی يا فوقباشد که به ص شورای هماهنگی میومی عاليترين مرجع تصميم گيری درمجمع عم

. شود می  
عضو که با نامه رسمی تشکل مربوطه به شورای مجمع عمومی جمعی است از نمايندگان تشکل های   : ١تبصره 

.هماهنگی معرفی می گردد  

هر تشکل صنفی مستقل و دارای مجوز از وزارت کشور  پس از تحقيق و بررسی دبيرخانه به   : ٢تبصره 

تشکل هايی که در شروع کار بوده و مراحل قانونی را جهت کسب مجوز طی می کنند با . عضويت پذيرفته می شود

. دبيرخانه می توانند به صورت ناظر و بدون حق رای در جلسات شرکت کنندنظر   

هر يک از تشکل های عضو در مجمع عمومی دارای يک حق رای می باشند و شعبات زير مجموعه   : ٣تبصره 

. تشکل های اصلی حق رای ندارند  

تعداد کميسيون ها را ( ه تجاوز نکند تعداد نمايندگان هر تشکل از تعداد کميسيون های انتخاب شد  :  ۴تبصره 

)شورای مرکزی تعيين می کند  

. در هر کميسيون از هر تشکل فقط يک نماينده حق شرکت و رای دارد  : ۵تبصره   

١٠ماده   

. خواهد شداسفند ماه تشکيل مرداد ودرسال دوبارضميمه هر عادی با رعايت تشريفات مندرج درمجمع عمومی  

برای رسميت جلسه حضور حداقل دو سوم کل اعضاء و برای تصويب هر موضوعی رای موافق اکثريت نسبی 

در صورتيکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب . اعضای حاضر ضرورت دارد) نصف بعالوه يک(

. د حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت روز تشکيل و با هر تعدا١۵نرسيد جلسه دوم با فاصله   

١١ماده   
:وظايف مجمع عمومی عادی  

 
انتخاب اعضای شورای مرکزی و يا بازرس يا بازرسان   .١  

استماع و رسيدگی گزارش شورای مرکزی و بازرس يا بازرسان  .٢  

بررسی و تصويب پيشنهادات شورای مرکزی  .٣  

تعيين خط مشی کلی شورای هماهنگی  .٤  

تعيين حق عضويت ساالنه و تصويب ترازنامه و بودجه شورای هماهنگی    .۵  

ارسال دعوتنامه ها به صورت کتبی با پست سفارشی يا دورنگار با درج در روزنامه کثيراالنتشار  .٦  

کثير االنتشار جهت درجم آگهی ها و دعوتنامه ها توسط مجمع عمومی تعيين روزنامه  .٧  

١٢ماده   
:با شرايط زير تشکيل خواهد شد) ارسال دعوتنامه (مجمع عمومی فوق العاده با رعايت تشريفات   

)بازرسان(با درخواست شورای مرکزی يا بازرس  .١  
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م از اعضاء پنج تشکل عضوبا درخواست يک سو    .٢  

دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکيل آن به اطالع اعضاء   : ١تبصره 

. خواهد رسيد   

. مجمع عمومی فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت   : ٢تبصره   

عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر تصميمات مجمع   : ٣تبصره 

. خواهد بود  

  ١٣ماده 
:وظايف مجمع عمومی فوق العاده   

تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه  .١  

تشکل های صنفی معلمان ايران بررسی و تصويب انحالل شورای هماهنگی  .٢  

عزل عضو يا اعضای شورای مرکزی   .٣  

. عزل شورای مرکزی بايد با اطالع و موافقت وزارت کشور  در دستور کار مجمع قرار گيرد : تبصره  

  ١۴ماده 
. ودمجامع عمومی توسط هيئت رئيسه ای مرکب از يک رئيس و يک منشی و دو ناظر اداره می ش  

.اعضای هيئت رئسه با اعالم قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد: تبصره   

 
  شورای مرکزی -ب 

 
  ١۵ماده 

 نفر عضو علی البدل ٢ نفر عضو اصلی و حداکثر ١۵شورای مرکزی دارای هيئت مديره ای مرکب از حداکثر 

. خواهد بود  

جلسات شورای مرکزی با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت مطلق :  ١تبصره 

. آرای موافق معتبر خواهد بود  

اعضای شورای مرکزی حداکثر دو هفته بعد از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و از بين خود يک نفر  : ٢تبصره 

حدود اختيارات آنها را آيين نامه مشخص . تخاب خواهند نمود رئيس ، يک نفر نائب رئيس و يک نفر خزانه دار ان

. می نمايد  

شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسات آن ضروری و غيبت هر يک از اعضاء بدون عذر موجه و  : ٣تبصره 

. بدون اطالع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود  

سلب شرايط از هر يک از اعضاء شورای مرکزی عضو علی البدل مدت باقيمانده در صورت استعفا يا  : ۴تبصره 

. به جای عضو اصلی انجام وظيفه خواهد نمود   

شورای هماهنگی عالوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر دو ماه يک بار تشکيل خواهد شد بنا  : ۵تبصره 

فاصله بين ارسال . يس تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد به ضرورت يا دعوت کتبی يا تلفنی رئيس يا نائب رئ
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.  روز خواهد بود۵دعوتنامه و يا تلفن و تشکيل جلسه شورای مرکزی حداقل   

رئيس يا نائب رئيس شورای مرکزی و يا دبير اجرايی می تواند نسبت به صدور اطالعيه يا دعوتنامه در  : ۶تبصره 

. تصريح و مشخص خواهد شد اقدام نمايندموارد خاص که در آيين نامه داخلی   

شورای مرکزی با نظارت و مسئوليت رئيس متولی صدور بيانيه ها و قطعنمامه های شورا خواهد بود و  : ٧تبصره 

. قطعنامه ها و بيانيه ها فقط در صورت تشکيل جلسه شواری هماهنگی قابل تغيير يا لغو خواهد بود  

١۶ماده   
انتخاب مجدد شورای مرکزی برای .  مرکزی را برای مدت يک سال انتخاب خواهد نمود مجمع عمومی شورای

دوره های بعدی بالمانع بوده و شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پايان تصدی خود انتخابات 

.  کشور اعالم نمايدشورای مرکزی جديد را برگزار نمايد و نتيجه را يک هفته قبل از پايان تصدی خود به وزارت  

 روز قبل از اتمام دوره ، تشکل های عضو موظف هستند که نماينده خود را برای شورای جديد ابقا يا ١۵:   تبصره 

. معرفی نمايند  

  ١٧ماده 
:شورای مرکزی نماينده قانونی شورای هماهنگی بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل می باشد  

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگی به حساب های شورای هماهنگی و پرداخت ديون و وصول 

مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی  ، افتتاح حساب در يکی از بانک ها ، انجام تشريفات قانونی ، تعقيب 

ين حکم و تعيين وکيل و عزل آنها ، قطع و جريانات قضايی و مالياتی و ثبتی در کليه مراحل قانونی در محاکم ، تعي

وصل دعاوی از طريق سازش ، در صورت اقتضا تفويض و واگذاری تمام يا قسمتی از اختيارات خود به هر 

. شخص ديگر اعم از حقوقی يا حقيقی يا توکيل   

 و انتقال اموال غير به طور کلی شورای مرکزی می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضرورت بداند در مورد نقل

منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غير منقول که مستلزم 

. تصويب مجمع عمومی می باشد به نام شورای هماهنگی انجام دهد  

باره آن ها و صالحيت جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اين اساسنامه و اخذ تصميم و اقدام در :  ١تبصره 

خاص مجامع عمومی است شورای مرکزی کليه اختيارات الزم برای اداره امور را مشروط بر رعايت حدود 

. موضوعات مندرج در اساسنامه و آيين نامه داخلی را دارا می باشد   

رئيس و خزانه دار با کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئيس شورای مرکزی يا نائب  :  ٢تبصره 

. مهر دبيرخانه شورای هماهنگی معتبر خواهد بود  

  بازرسان -ج 
 

  ١٨ماده 
مجمع عمومی عادی سه نفر را به عنوان بازرس اصلی و يک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت يک سال 

. انتخاب خواهد نمود  

  ١٩ماده 
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:وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است  

بررسی کليه اسناد و اوراق مالی شورای هماهنگی و تهيه گزارش برای مجمع عمومی    .١  

عملکرد شورای مرکزی برای غير مالی و تهيه گزارش ازمالی واالنه شورای مرکزی اعم ازمطالعه گزارش س   .٢  

اطالع مجمع عمومی      

گزارش هرگونه تخلف شورای مرکزی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی   .٣  

بازرسان مسئول رسيدگی به تخلفات و عدم اجرای مصوبات شورای هماهنگی هستند و موظفند گزارش خود را    .٤  

.به شورای مرکزی ارائه دهند      

٢٠ماده   
زمان بدون قيد و شرط به وسيله شورای مرکزی هر درمالیغيرمالی واد و مدارک شورای هماهنگی اعم ازکليه اسن

. جهت بررسی در دسترس بازرس يا بازرسان قرار می گيرد  

  بودجه و موارد متفرقه -د 
 

  ٢١ماده 
بودجه شورای هماهنگی از طريق جمع آوری هدايا ، اعانات ، قبول وصيت ، وقفه و نيز حق عضويت تشکل های 

.عضو تامين می شود  

 بايد به اطالع شورای هماهنگی برسد هر ٢١دريافت هرگونه هديه و اعانه و کمک مندرج در ذيل ماده  : بصرهت

.  در قبول يا رد کمک ها مختار استنوع دريافتی خارج از طبقه فوق تخلف محسوب می شود و شورای هماهنگی  

٢٢ماده   
رح و بيالن آن در پايان هر سال مالی جهت بررسی به درآمد و هزينه شورای هماهنگی در دفاتر قانونی ثبت و ش

.  قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ارائه خواهد شد١٠کميسيون ماده   

. کليه دفاتر مالی شورای هماهنگی در مواقع مراجعه مامورين مالياتی در اختيار آنان قرار خواهد گرفت : ١تبصره   

. منطبق با سال هجری شمسی بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم می شودسال مالی شورای هماهنگی  : ٢تبصره   

کليه وجوه مازاد برهزينه های شورای مرکزی در حساب مخصوصی به نام شورای هماهنگی نزد يکی  : ٣تبصره 

. از بانک های رسمی کشور جمهوری اسالمی ايران خواهد شد  

  ٢٣ماده 
مکاتبات رسمی . وشته های رسمی در دبيرخانه شورای هماهنگی نگهداری می شودکليه مدارک ، پرونده ها و ن

شورای مرکزی به امضای رئيس شورای مرکزی و در غياب او نائب رئيس شورای مرکزی و يا دبير اجرايی و 

. مهر دبيرخانه شورای هماهنگی خواهد بود  

ه ترتيب تاريخ ثبت و به امضای اعضای مصوبات و صورت جلسات هيئت مديره در دفاتر مخصوص ب : تبصره

. ذيربط خواهد رسيد   

  ٢۴ماده 
هرگونه تغييری در مفاد اساسنامه و اعضای شورای مرکزی در صورتی معتبر خواهد بود که تصويب کميسيون 

.  قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها باشد١٠ماده   
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و اشخاص صاحب امضا و تغييرات بعدی آن بايد به محل دبيرخانه و اقامتگاه اعضای شورای مرکزی : تبصره 

. اطالع  وزارت کشور برسد و ماداميکه اطالع داده نشده است استناد به آن معتبر نخواهد بود   

  ٢۵ماده 
مجوز وزارت  و آن با تصويب هيئت مديره  آرم مخصوص خواهد بود که متن و و شورای هماهنگی دارای مهر

. وزارت کشور  تهيه و استفاده خواهد شدفرهنگ و ارشاد اسالمی و   

. ماهنگی مسوليت قانونی خواهد داشتشورای مرکزی در حفظ و حراست از مهر و آرم شورای ه : تبصره  
 

  ٢۶ماده 
انتشار هرگونه نشريه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تحصيل پروانه انتشار با رعايت 

. کامل قانون مطبوعات انجام می شود  

 فصل چهارم 
 

 انحالل
 

  ٢٧ماده 
در صورت انحالل شورای هماهنگی مجمع عمومی فوق العاده هيئت تصفيه ای انتخاب و اين هيئت موظف خواهد 

فاهی بود پس از ادای ديون و وصول مطالبات شورای مرکزی نسبت به واگذاری اموال و امالک در جهت امور ر

 ١٠هيئت مذکور موظف است يک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کميسيون ماده . فرهنگيان اقدام نمايد 

. قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ارسال دارد  

  ٢٨ماده 
 در گردهآيی تشکل ١٣٨۴ تبصره بوده که در ارديبهشت ماه ٢٧ ماده و ٢٨اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 

.های صنفی فرهنگيان کشور در کرمانشاه مورد تجديد نظر قرار گرفته و به تصويب رسيد  

 
 
 
 
 

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران
 

١٣٨۶مهر ١۴شنبه   


