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  معرفي تشکل هاي سياسي و اجتماعي دانشجويان

  

يکي از  ،هاي قديمي و قوام يافته در ميان دانشجويان ترديد وجود تشكل بي
يكـي از علـل پايـداري و تأثيرگـذاري     بستر هاي رشـد وشـکوفايي آنهـا  و نيـز     

  .هاي دانشجويي بوده است حركت
هي مناسـب بـراي   هـا پايگـا   قبل از پيروزي انقالب اسـالمي ايـن تشـكل   

ها و مباني اسالمي در دانشگاه و كانوني براي مبـارزه بـا رژيـم     پاسداري از ارزش
  .شد ستمشاهي محسوب مي

 ،پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز با تغيير اقتضائات اجتماعي و سياسي كشور
هـاي   ها عالوه بر كاركردهاي نظري و فكري با حضور پرشـور در عرصـه   اين تشكل

هـاي   تـرين جريـان   سياسي تبديل به يكي از پرطرفدارترين و تعيـين كننـده  علمي و 
تسخير النه جاسوسـي  . اند هاي اجتماعي و سياسي كشور شده گيري سياسي در جهت

هـاي مختلـف انقـالب و دفـاع      آمريكا در ايران و حضور فعال دانشجويان در عرصـه 
  .باشد مي هاي جنبش دانشجويي كشور هايي از نقش آفريني مقدس نمونه

سال از انقالب اسالمي مردم ايران و گشوده  ٢٨اينک پس از گذشت قريب 
شدن فصل جديدي از مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي جامعـه ، زمينـه   

هاي اجتمـاعي مسـاعدتر و    حضور و مشاركت جوانان بويژه دانشجويان در عرصه
از ايـن رو  . اسـت  شـده بيشـتر  هـاي دانشـجويي    تمايل آنان به فعاليت در تشكل

اجتماعي در عرصـه دانشـگاه    -هاي دانشجويي كه مايل به فعاليت سياسي  گروه
مجـوز الزم را از   ،با طي مراحل قانونيهاي تدوين شده نامه  در قالب آيينباشند 

   .نمايند دانشگاه اخذ مي
سياسـي دانشـجويي در حـال     فعاليـت هـاي  از  دانشگاه هادر سايه حمايت 

جامعه اسـالمي دانشـجويان و    ٢٧،  انجمن اسالمي دانشجويان ٦٠بر حاضر بالغ 
ي وابسـته بـه   دانشـگاه هـا  تشكل اسالمي ديگر با عناوين مختلف در سطح   ٥٥

نمايند كه با توجه به فضـاي مسـاعد    فعاليت مي فنآوريوزارت علوم، تحقيقات و 
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و در پهنه ملـي   فراتر رفته دانشگاه هاها از عرصه  جامعه دامنه فعاليت اين تشكل
از آنجا كه دوران دانشجويي . پردازند به جهت دهي و روشنگري افكار عمومي مي

براي تمرين سياسي و كسب تجربه در اين عرصه بسيار مفيـد و سـودمند اسـت    
هـاي   ها عمدتًآ پس از دوران دانشجويي نيز به عنوان چهره فعاالن اينگونه تشكل

تعـالي جامعـه    در راستاي پيشرفت وؤثر شاخص سياسي كشور به ارائه خدمات م
  .مي پردازند

شـامل برگـزاري    دانشـگاه هـا  هاي اسالمي دانشـجويان در   فعاليت تشكل
اردوهـاي  برگـزاري  فرهنگي، تريبـون آزاد،   -اجتماعي  -مراسم مختلف سياسي 

هـا و بسـياري    هاي سياسي در قالب بيانيه فرهنگي، انتشار نشريات، موضع گيري
هـاي   هاي دانشگاهي همسو با تشكيل تشـكل  تشكل. باشد يگر ميد فعاليت هاي

بـه   دانشـگاه هـا  خـود را از عرصـه    فعاليت هـاي سراسري تحت عنوان اتحاديه، 
. دشـون  بيرون از آن تعميم داده و وارد مناسبات سياسي و اجتماعي كل كشور مـي 

دانشـجويان   هاي اسالمي اتحاديه انجمن :ها عبارتند از هايي از اين اتحاديه نمونه
ي دانشـگاه هـا  ، جامعه اسـالمي دانشـجويان   )دفتر تحكيم وحدت(سراسر كشور 

ي دانشگاه هاهاي اسالمي دانشجويان مستقل  هاي انجمن سراسر كشور، اتحاديه
  .سراسر كشور

بسـيج دانشـجويي    دانشـگاه هـا  همچنين يكي ديگر از تشكلهاي فعـال در  
ل و تقويت و توسعه بسـيج دانشـجويي   نامه اجرايي قانون تشكي در آيين. باشد مي

مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي موارد زير به عنوان اهداف اين نهـاد آمـده   
  :است

  و مقام معظم رهبري) ره(تحقق فرامين و رهنمودهاي حضرت امام  .١
  تقويت روحيه همكاري و مسئوليت پذيري .٢
  بسط فرهنگ و تفكر بسيجي .٣
       انبه از دستاوردهاي انقالب اسالمي در ايجاد آمادگي دفاع همه ج .٤
  علمي و دفاعي ،هاي گوناگون فرهنگي عرصه      
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  هاي اسالمي دانشگاهيان  امه تشكلآيين ن

   ۱۳۷۸/ ۹/۶جلسه مورخ مصوب چهارصد و چهل و هشتمين 

  عالي انقالب فرهنگي شوراي

  

  :مقدمه
بين باالترين سطح تفكـر و  معرف و م ،هر جامعه يعال و مراكز آموزش دانشگاه ها

جامعه را  يو ارزش يو نظام اعتقاد يبين و اصول جهان ندشو يعلم آن جامعه محسوب م
سازند و با تربيت متفكران و دانشمندان و مـديران آينـده، در جهـت     يم يدر خود متجل

جامعه مـؤثر واقـع    يو سياس ي، فرهنگي، اعتقاديگوناگون فكر يبخشيدن به حركتها
 يمختلف جهان، عـالوه بـر اشـتراكات    يدانشگاه هاتوان گفت كه  ياز اينجا م .شوند يم

بـا بينشـها و    يكه به اعتبار دانشگاه بودن، با يكديگر دارند به اعتبـار تعلـق بـه جـوامع    
هسـتند كـه آنهـا را از يكـديگر متفـاوت و متمـايز        يمختلف واجد خصوصيات يارزشها

  .سازد يم
 يبين ، جهانيو معنو ياله يخود با رويكردها يالمكه در انقالب اس يجامعه ايران

شئون گونـاگون خـود قـرار داد، خواهـان آن اسـت كـه        ياسالم را مبنا يو نظام ارزش
داشـته باشـد تـا هـم بتوانـد در آن       ياسالم يو ارزشها يبا مبان يمتناسب يدانشگاه ها
تر حاصـل كنـد و    تر و ژرف و شناخت دقيق يخود آگاه يو معيارها ياز مبان دانشگاه ها

و معيارها، به ترويج و تعمـيم آنهـا در    يهم با تربيت متفكران و مديران بر وفق آن مبان
نيازمند تالش و كوشـش سـازمان    يچنين رسالت مهم يايفا. كل جامعه مبادرت نمايد

 يآيين نامه حاضر بـر مبنـا  . است ييافته دانشگاهيان در پرتو نظم و انضباط و قانونمند
براسـاس   دانشـگاه هـا  حـاكم بـر    يو اختصاص ي، با نظر به اصول عموميچنين تفكر
و به منظور توسعه و تشويق فعاليتهـا و حمايـت از    يانقالب فرهنگ يعال يمصوبه شورا
دانشگاهيان در چهارچوب قـوانين موضـوعه كشـور تـدوين      يو اجتماع يحقوق سياس
  .گرديده است
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  كليات و تعاريف: فصل اول 
  :آيين نامه تعاريف زير مورد نظر استدر اين  .۱ماده 

 يو پژوهشـ  يعـال  و مؤسسات آمـوزش  دانشگاه هابه هر يك از : دانشگاه .۱-۱
  .شود ياطالق م يو غيردولت ياعم از دولت

در ديگـر   يدولتـ  يدانشگاه هـا وابسته به  يهر مركز يا واحد دانشگاه :تبصره 
نامـه هماننـد دانشـگاه     در ايـن آيـين   يشهرها و نيز هر واحد دانشـگاه غيردولتـ  

  .شود يمحسوب م
دانشــگاه  يعلمــ هيــأت يعبــارت از دانشــجويان و اعضــا: دانشــگاهيان  .۲-۱
  .باشد يم
مركب از دانشگاهيان است كه پـس از دريافـت    يجمعيت: يتشكل اسالم .۳-۱

مصرح در فصل  -نظارت دانشگاه  هيأت(صالح  يفعاليت از مرجع ذ يمجوز رسم
انقـالب و نظـام    يو ارزشها يدر جهت تحقق اهداف اسالم) سوم اين آيين نامه

  .نمايد يو اين آيين نامه فعاليت م يمصرح در چهارچوب قانون اساس ياسالم
به هر يك از دانشگاهيان كه نسـبت بـه ثبـت نـام خـود در دفتـر       : عضو .۴-۱

اقدام نموده و پذيرفته شـده اسـت اطـالق     ياسالم يهر يك از تشكلها ياعضا
  .)عضويت به منزله موافقت با اساسنامه تشكل است. (شود يم

عضـويت   يدر يك تشكل اسـالم  ،تواند در زمان واحد يهر فرد تنها م :تبصره 
  .داشته باشد و در غير اين صورت عضويت مؤخر قابل قبول است

  

  :محدوده فعاليت. ۲ماده 
در حـدود   ياسـالم  يهـا  تشـكل  يو اجتمـاع  ي، فرهنگـ يهر نوع فعاليت سياسـ 

اساسنامه تشكل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه و اين 
  .آيين نامه و ساير قوانين موضوعه كشور مجاز است

 خارج از دانشگاه تابع قانون احزاب در ياسالم يتشكلها فعاليت هاي : تبصره
  .است
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 ، ميزگـرد، تريبـون آزاد و نصـب   ي، تجمـع، راهپيمـاي  يسـخنران  يبرگزار .۱-۲
پـذير   نظارت دانشگاه امكان هيأتبا ارائه مجوز از  يدانشجوي يتشكلها يتابلوها
  .است

بـا   يدانشـگاه  ينشـريات علمـ   يبه اسـتثنا  يا انتشار هر نوع نشريه : ۱تبصره
  .گيرد يدانشگاه صورت م يفرهنگ يمجوز شورا
اي بـا مجـوز شـوراي     رسـاني رايانـه   اندازي هر نوع پايگاه اطـالع  راه : ۲تبصره

  .گيرد فرهنگي دانشگاه صورت مي
دانشـگاه در صـورت مغـايرت هـر نـوع فعاليـت        يفرهنگـ  يشـورا  : ۳تبصره 
 يهـا  و ارزش يبا مصـالح دانشـگاه، ضـوابط شـرع     يو اجتماع ي، سياسيفرهنگ

نمايـد و ريـيس دانشـگاه     ي، مراتب را به رياست دانشگاه اعالم ميانقالب اسالم
و يا مشاهده موارد خـالف از آنهـا    ينگفره يموظف است در صورت اعالم شورا

  .كند يجلوگير
  

  :ها تشكل. فصل دوم
  :گردند يمراحل زير تأسيس م يها با ط تشكل .۳ماده
بـا داشـتن    يعلمـ  هيـأت  ينفر از اعضـا  ۳نفر از دانشجويان يا  ۵حداقل .۱-۳

تشـكل،   يبـرا  يمؤسس با ارائه نام مشخص هيأتتوانند به عنوان  يشرايط زير م
  :صدور پروانه فعاليت نمايند يتقاضا
  .يبه اسالم، واليت فقيه و قانون اساس ياعتقاد و التزام عمل. الف
 يو حداقل دو نيم سـال تحصـيل   ياز حسن شهرت و اخالق اسالم يبرخوردار. ب

و حداقل دو سال  يدانشجوي يها تشكل ياشتغال به تحصيل در دانشگاه مزبور برا
  .در دانشگاه مزبور يعلم هيأت ياعضا يها تشكل يبرا يآزمايش ياستخدام رسم

 يهـا  ها و انجمـن  قانون فعاليت احزاب، جمعيت ۷كه به موجب ماده  يكسان.۲-۳
 هيـأت و يـا شـركت در    ياز حق تأسيس جمعيت و حـزب سياسـ   يو صنف يسياس
  يبراصدور پروانه  يمؤسس تقاضا هيأتتوانند به عنوان  يآن محرومند نم يرهبر
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  .نمايند ياكز آموزش عالايجاد تشكل در مر
موضـوع   (مؤسـس   هيأت يدر صورت تأييد صالحيت حداقل الزم اعضا .۳-۳

نظارت دانشـگاه حـداكثر ظـرف پـانزده روز      هيأتو تأييد نام تشكل،  ) ۳ -۱بند 
  .نمايد يبا تأسيس تشكل را صادر م يموافقت اصول يكار
يخ دريافـت  مؤسس مكلف است حداكثر ظرف مدت سه مـاه از تـار   هيأت .۴-۳

. نظارت تسليم نمايد هيأتاعضا و اساسنامه را به  يفهرست اسام يموافقت اصول
  .شود يم يدر غير اين صورت درخواست تأسيس كان لم يكن تلق

، واليت مطلقه فقيه، قـوانين موضـوعه كشـور و    يالتزام به قانون اساس : تبصره
  .ده باشدمصرحا در اساسنامه تشكل آم يمصوب بايست يها آيين نامه

 ، )در حد نصاب الزم(اعضاء  ينظارت پس از دريافت فهرست اسام هيأت .۵-۳
 يو تصويب اساسنامه و صـدور مجـوز بـرا    يحداكثر ظرف دو ماه نسبت به بررس

  .نمايد يتشكل واجد شرايط اقدام م
نظارت موظف است در صورت عدم تصويب اساسنامه، مراتب را به  هيأت .۶-۳

اليـل و مسـتندات بـه متقاضـيان اعـالم نمايـد و متقاضـيان        با ذكر د يطور كتب
تجديد نظر  ينظارت تقاضا هيأتتوانند ظرف مدت يك ماه ضمن تأمين نظر  يم

  .نمايند
نظارت دانشگاه از صدور پروانه و يـا اعتـراض    هيأتدر صورت امتناع  .۱تبصره
 هيـأت نظـارت دربـاره اساسـنامه تشـكل،      هيأتمؤسس تشكل به نظرات  هيأت

ايـن   ۵موضـوع مـاده   ( ينظارت مركز هيأتتواند اعتراض خود را به  يمؤسس م
موظف است ظرف حداكثر مـدت   ينظارت مركز هيأتارسال نمايد و ) آيين نامه

  .و اعالم نظر نمايد يدو ماه نسبت به اعتراض واصله رسيدگ
نظـارت دانشـگاه    هيـأت هر نوع تغيير در اساسنامه منـوط بـه تأييـد     .۲تبصره 

  .باشد يم
مؤسـس   هيأتبا احتساب  يدانشجوي يها تشكل يحد نصاب تعداد اعضا .۷-۳
  .باشد ينفر م ۵۰درصد كل دانشجويان آن دانشگاه و حداقل  ۳
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 هيـأت بـا احتسـاب    يعلمـ  هيـأت  يهـا  تشـكل  يحد نصاب تعداد اعضا .۸-۳
  .باشد ينفر م ۱۰آن دانشگاه و حداقل  يعلم هيأت يدرصد كل اعضا ۵مؤسس 

  

  :نظارت -م فصل سو
دانشـگاهيان و انجـام    يو اجتمـاع  يبه منظور حمايت از حقـوق سياسـ   .۴ماده 

نظارت در هر دانشـگاه بـا تركيـب و شـرح      هيأتوظايف مقرر در اين آيين نامه، 
  :شود يوظايف زير تشكيل م

  :نظارت دانشگاه هيأتتركيب .۱-۴
  ).هيأترييس (رييس دانشگاه . الف
  .در دانشگاه يام معظم رهبرمق ينهاد نمايندگ مسئول. ب
 ييا بهداشت، درمان و آموزش پزشك فنآوريعلوم، تحقيقات و نماينده وزارت . ج

  .حسب مورد ييا دانشگاه آزاد اسالم
  :نظارت دانشگاه هيأتوظايف .۲-۴

  .ياسالم يها مؤسس تشكل ياساسنامه و صالحيت اعضا يبررس. الف
  .ياسالم يها تشكل ياليت براو صدور پروانه فع ياعالم موافقت اصول. ب 
  .)اين آيين نامه ۲-۱موضوع بند (صدور مجوز انجام فعاليت تشكلها . ج 
  . ياسالم يها انتخابات تشكل ينظارت بر حسن اجرا. د 
  .به تخلفات تشكلها براساس آيين نامه مربوط يرسيدگ.  ه 
رتباط در ا يو حقوق ياشخاص حقيق يبه شكايات واصل شده از سو يرسيدگ. و 
  .ياسالم يها تشكل فعاليت هايبا 
  .ياسالم يها توقف و يا لغو پروانه فعاليت تشكل. ز 

مرکزي نظارت بخشي  هيأتنظارت دانشگاه مي تواند پس از تاييد  هيأت :تبصره 
بـه شـورايي متشـکل از معاونـت     ) ج ، د ، ه ، و (از وظايف خـود را شـامل بنـدهاي    
عاونت دفتر نهاد نماينـدگي در دانشـگاه و نماينـده    دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ، م
  و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و  فنآوريوزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و 
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  .دانشگاه آزاد اسالمي حسب مورد تفويض نمايد 
  

در  ينظارت مركز هيأتبه منظور انجام وظايف مقرر در اين آيين نامه،  .۵ماده 
و  يو بهداشت، درمان و آموزش پزشـك  فنآوريقيقات و ، تح علوم يها وزارتخانه

  :شود يبا تركيب و شرح وظايف زير تشكيل م يدانشگاه آزاد اسالم
  :ينظارت مركز هيأتتركيب  .۱-۵

  .وزير يا رييس دستگاه ) الف
  .دانشگاه هادر  يمقام معظم رهبر يرييس نهاد نمايندگ ) ب
  .يه انتخاب واز معاونان وزير يا رييس دستگاه ب ييك ) ج
  .حسب مورد دانشگاه ها ييك نفر از رؤسا)  د
  .يانقالب فرهنگ ينماينده شورايعال )ه 
نظـارت مركـزي    هيـأت در مواردي كه مسائل مربوط به بسيج دانشجويي در  ) و

حضور خواهـد   هيأتمطرح شود فرمانده نيروي مقاومت بسيج با حق رأي در آن 
  . داشت

  :يزنظارت مرك هيأتوظايف  .۲-۵
نظـارت   هيـأت تجديـدنظر در تصـميمات    ينسبت به درخواسـتها  يرسيدگ. الف

  .و تخلفات آنها حداكثر ظرف مدت دو ماه دانشگاه ها
  .اين آيين نامه حسب مورد ياجراي يها تدوين و تصويب دستورالعمل. ب
  .ياسالم يبه شكايات و تخلفات تشكلها يتدوين و تصويب آيين نامه رسيدگ. ج
  

 ۲۶۵دانشگاهيان كه براسـاس مصـوبه جلسـه     ياسالم يكليه تشكلها . ۶ماده 
اند و رسـميت   ياند قانون تشكيل شده يانقالب فرهنگ يشورايعال ۲۸/۰۸/۷۰مورخ 
  .دارند
از تاريخ تصويب براساس  يدانشگاه ياسالم يكليه تشكلها فعاليت هاي. ۱-۶

  .مفاد اين آيين نامه خواهد بود



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

 يها موظفند حداكثر در ظرف يك سال اساسنامه مزبور ياسالم يتشكلها. ۲-۶
  .خود را با اين آيين نامه تطبيق دهند

 ي،هـر كـدام از تشـكلها   ينظارت مركز هيأتچنانچه براساس تشخيص . ۳-۶
  .گيرد يصورت م يمزبور حائز شرايط نبودند با آن تشكل برخورد قانون

  

بـه تشـكلها بـر     دانشـگاه  يو توزيع عادالنه كمكها ييت هماهنگمسئول .۷ماده
  .نظارت خواهد بود هيأتعهده 

تسهيالت ارائه داده و يا اجـازه   ين ذيربط تنها مجازند به تشكلهايمسئوال .۱-۷
را بدهند كه مجوز فعاليت را طبق اين آيـين نامـه    دانشگاه هااستفاده از امكانات 
  .دريافت كرده باشند

  

 يهمچنين آيين نامه رسـيدگ اين آيين نامه و  ياجراي يها دستورالعمل . ۸ماده 
نظـارت   يهـا هيأتدر جلسـه مشـترك    ياسـالم  يبه شكايات و تخلفات تشكلها

، درمـان و آمـوزش    و بهداشت فنآوري، تحقيقات و  علوم يها وزارتخانه يمركز
و  يانقـالب فرهنگـ   يدر محل دبيرخانه شورايعال يو دانشگاه آزاد اسالم يپزشك

  .سدر يم يدر شكل واحد به تصويب نهاي
  

 ۱۳۷۸/ ۹/۶مــورخ  ۴۴۸تبصــره در جلســه  ۸مــاده و  ۵آيــين نامــه فــوق در 
ر يشورايعالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب ، آيين نامه هاي مغا

  :شورا مصوب  و به آيين نامه افزوده شد يجلسات آت يبا آن ملغي شد و موارد ذيل ط
   ۸/۱۱/۱۳۸۱مورخ  ۵۱۱مصوب جلسه  ۲ - ۱الحاقي به بند  ۲تبصره  
مــورخ  ۴۹۳نامــه مصــوب جلســه   آيــين  ۴- ۲تبصــره الحــاقي بــه بنــد  

۰۹/۱۱/۱۳۸۰   
مـورخ   ۴۷۲مصوب جلسـه  ) نظارت مركزي هيأتتركيب ( ۵ماده " و" بند  

۱۳/۱۰/۷۹ 
   ۰۶/۰۷/۱۳۷۸جلسه مورخ  ۴۴۹مصوب جلسه   ۸تا  ۶د وام 
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  ياندستورالعمل اجرايي آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاه
  
 

  :مقدمه
هــاي اســالمي دانشــگاهيان مقــرر شــد  پــس از ابــالغ آيــين نامــه تشــكل

هـاي علـوم، تحقيقـات و     دستورالعمل اجرايي آيين نامه مزبور توسـط وزارتخانـه  
، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشـگاه آزاد اسـالمي بـه منظـور     فنآوري

تـدوين و ابـالغ    احصاء مسائل اجرايي براي مدت سه سال به صـورت آزمايشـي  
  . گردد

 ۵مـاده   ۲از بنـد  ) ب(با انقضاي مدت آزمايشي مذكور و در اجراي قسـمت  
و  ۹/۶/۷۸مـورخ   ۴۴۸هاي اسالمي دانشگاهيان مصوب جلسـه   آيين نامه تشكل

ــاده  ــز م ــاد تكلمــه و  ۶/۷/۷۸مــورخ  ۴۴۹مصــوب جلســه ) تكميلــي( ۸ني و مف
مـورخ   ۴۹۳و جلسـه   ۱۳/۱۰/۱۳۷۹مورخ  ۴۷۲هاي الحاقي مصوب جلسه  تبصره

شوراي عالي انقالب فرهنگي و به  ۸/۱۱/۱۳۸۱مورخ  ۵۱۱و جلسه  ۹/۱۱/۱۳۸۰
دانشـگاه  نظـارت   هيأتهاي  مسئوليتتسريع در انجام وظايف و  ومنظور تسهيل 

، دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه به شرح زير تدوين گرديده است كه بـراي  ها
  .گردد اجرا ابالغ مي

  

نظارت، نحوه تشكيل جلسـات   هيأتشرح وظايف دبيرخانه  .بخش اول 
  ها نظارت و مراحل صدور مجوز فعاليت هيأت
  :نظارت دانشگاه و وظايف آن هيأتدبيرخانه  .۱ماده
نظـارت دانشـگاه در زمينـه     هيـأت  فعاليـت هـاي  به منظور تسهيل در انجام  .۱-۱

، حفـظ و نگهـداري    هاي اسالمي و ساير نهادهاي ذيـربط  تماس و مكاتبه با تشكل
  :گردد نظارت دانشگاه با شرح وظايف زير تشكيل مي هيأتمدارك، دبيرخانه  اسناد و
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نظـارت   هيـأت اعالم دستور كار و دعوت از اعضاء براي شركت در جلسات ) الف
  دانشگاه و يا واحد دانشگاهي

بنـدي   تشكيل نظـام بايگـاني، ثبـت و نگهـداري اسـناد و مكاتبـات و طبقـه       ) ب
  ها پرونده

مؤسس متقاضـي تأسـيس تشـكل اسـالمي و      هيأتدريافت درخواست كتبي ) ج
  نظارت دانشگاه هيأتطرح آنها در جلسات رسمي 

دريافت درخواست كتبي صدور مجوز فعاليـت و طـرح آن در جلسـات رسـمي     ) د
  نظارت دانشگاه هيأت

دريافت شكايات مطروحه از سوي اشـخاص حقيقـي و حقـوقي در ارتبـاط بـا      ) ه
نظـارت   هيـأت هاي اسالمي و طرح آنها در جلسـات رسـمي    تشكل يت هايفعال

  دانشگاه
نظارت دانشگاه به صورت مكتـوب و بـا امضـاي رياسـت      هيأتابالغ تصميم ) و

  دانشگاه در مهلت قانوني تعيين شده به تشكل اسالمي
 هيـأت تدوين صورت جلسات و انجام مكاتبات ضروري بنا بـه دسـتور رئـيس    ) ز

  اهنظارت دانشگ
نظارت دانشگاه و ارسـال آن بـا امضـاي     هيأتتهيه و تنظيم گزارش جلسات ) ح

  نظارت مركزي هيأترياست دانشگاه براي دبيرخانه 
هـاي اسـالمي دانشـگاهيان و     رساني به موقع در مورد آيين نامه تشكل اطالع) ط

  هاي اسالمي   هاي اجرايي آن به دانشگاهيان و تشكل دستورالعمل
  منصفه رسيدگي به تخلفات دانشجويان هيأتكيل جلسات دعوت و تش) ي
 فعاليـت هـاي  نظارت دانشگاه و اخذ گزارش  هيأتپيگيري اجراي مصوبات ) ک

  تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان
  انجام ساير امور محوله) ل
علمي دانشگاه را بـه   هيأترئيس دانشگاه يك نفر از كارمندان يا اعضاي  .۲-۱

  .نمايد نظارت دانشگاه انتخاب و به اعضا معرفي مي يأتهعنوان مسئول دبيرخانه 
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 :نظارت دانشگاه هيأتنحوه تشكيل جلسات  .۲ماده
ها و  نظارت دانشگاه جهت رسيدگي به هنگام به درخواست كتبي تشكل هيأت .۱-۲

مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و انجام ديگر وظايف  فعاليت هاييا صدور مجوز 
  . دهد العاده تشكيل جلسه مي ني معين و يا به طور فوقمحوله در فواصل زما

تواننـد درخواسـت    نظـارت مـي   هيأترئيس دانشگاه يا دو سوم اعضاي  :تبصره
موظف بـه دعـوت از اعضـا بـراي      هيأتالعاده نمايند و رئيس  جلسه فوق تشكيل

  .باشد العاده مي تشكيل جلسه فوق
و حـداقل  ) هيـأت رئـيس  (ه نظارت با حضور رياست دانشگا هيأتجلسات  .۲-۲

  .يك عضو ديگر رسمي است
نظـارت دانشـگاه و معـاون دانشـجويي و      هيـأت حضور مسئول دبيرخانـه   .۳-۲

در جلسات بـدون حـق   ) دحسب مور(فرهنگي دانشگاه و نماينده تشكل اسالمي 
  .رأي و با موافقت رئيس دانشگاه بالمانع است

  

  :ها نحوه صدور مجوز فعاليت .۳ماده
هاي اسالمي دانشگاهيان در دانشـگاه الزم اسـت در صـورت     ه تشكلكلي .۱-۳

آيـين نامـه   ) ۲ -۱(منـدرج در بنـد    فعاليـت هـاي  تمايل بـه انجـام هـر يـك از     
نظـارت دانشـگاه    هيـأت هاي اسالمي دانشگاهيان نسبت به اخذ مجوز از  تشكل

  .طبق مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايند
ور مجوز فعاليت بايستي برگ درخواسـت  هاي اسالمي متقاضي صد تشكل .۲-۳

را تكميـل و بـراي ثبـت و تشـكيل     ) پيوست دستورالعمل اجرايـي (مجوز فعاليت 
  .نظارت تحويل نمايند هيأتپرونده به دبيرخانه 

نظارت دانشگاه در مـورد   هيأتحداكثر مهلت پاسخگويي و ارائه مجوز توسط  .۳-۳
و نصب تابلو از تاريخ ثبت  آزاد تريبونسخنراني، تشكيل ميزگرد، : ي نظيرفعاليت هاي

  ، هفت روز كاري و در مورد تجمع و راهپيماييهيأتدرخواست كتبي در دبيرخانه 
  .باشد چهار روز كاري مي
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-۳مندرج در بنـد   فعاليت هايهاي اسالمي كه درخواست انجام  تشكل :تبصره
ي پاسـخگويي از  دستورالعمل را دارند الزم است با توجه به حداكثر مهلت قانون ۳

نظارت دانشگاه تاريخ برنامه خود را تنظيم و تا زمـان اخـذ مجـوز از     هيأتسوي 
  .انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي اجتناب نمايند

  نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قـانوني تعيـين شـده در بنـد     هيأت .۴-۳
ميم و نسبت به تشكيل جلسه رسمي، بررسي مدارك، اخذ تصـ  ،دستورالعمل ۳-۳

باشـد و عـدم    مسـئول ايـن امـر مـي     هيـأت رئـيس  . اعالم كتبي آن اقدام نمايد
  .شود پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله تأييد تلقي مي

نظارت دانشگاه با درخواست كتبي تشـكل،   هيأتدر صورت عدم موافقت  .۵-۳
به صورت مكتـوب و مسـتدل در مهلـت تعيـين      ،ضروريست دالئل عدم موافقت

  .به تشكل اسالمي ابالغ شود ۳-۳ند شده در ب
نظارت دانشگاه اعتراض  هيأتچنانچه تشكل اسالمي نسبت به رأي  :۱تبصره

تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت يك هفته از تاريخ ابالغ  داشته باشد مي
نظـارت ارائـه و    هيـأت نظارت دانشگاه به صورت مكتوب به دبيرخانه  هيأترأي 

ت دانشگاه نيز الزم است نظر نهايي خود را ظرف مهلت هفت نظار هيأتمتعاقباً 
  .روز كاري از تاريخ دريافت اعتراض كتباً به تشكل اعالم نمايد

نظارت دانشگاه  هيأتدر صورت اعتراض تشكل اسالمي به نظر نهايي  :۲تبصره
 هيأتنظارت از پاسخگويي، موضوع در صورت درخواست تشكل به  هيأتيا امتناع 
  . االجرا است نظارت مركزي الزم هيأتكزي ارجاع و رأي نظارت مر
مـاه از تـاريخ دريافـت     ۲نظارت مركـزي مكلـف اسـت ظـرف      هيأت : ۳تبصره

بايسـت   اين تصميم مي. اعتراض به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد
  .نظارت دانشگاه اعالم شود هيأتظرف يك هفته به صورت مكتوب به 

توانند به صورت مشترك و در قالب برنامـه واحـد از    المي ميهاي اس تشكل .۶-۳
  ، بديهي است در اين گونه موارد. نظارت دانشگاه تقاضاي مجوز فعاليت كنند هيأت

  .شود هاي مزبور تكميل و امضا مي برگ درخواست توسط نمايندگان تشكل



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

ت، مجوز نصب تابلو نياز به اخذ مجوز مكرر نداشته و تا زمان رعايت مقررا .۷-۳
اخذشده به قوت خود باقي است و مطالب مندرج در آن طبـق مقـررات نـاظر بـر     

  .نشريات دانشجويي قابل رسيدگي است
هـاي اسـالمي    آيـين نامـه تشـكل    ۲-۱مستنداً به تبصره الحاقي بـه بنـد    .۸-۳

شوراي عـالي انقـالب    ۸/۱۱/۱۳۸۱مورخ  ۵۱۱مصوبه جلسه شماره ( دانشگاهيان
رسـاني بـا مجـوز شـوراي فرهنگـي       دازي هر نوع پايگاه اطالعان راه«:  )فرهنگي

  ».گيرد دانشگاه صورت مي
  

نحوه بررسي و صدور مجـوز ايجـاد تشـكل و نظـارت بـر       .بخش دوم 
  اجراي انتخابات

  :اعالم موافقت اصولي .۴ماده
بايست بر  هاي اسالمي دانشگاهيان مي م موافقت اصولي براي تأسيس تشكلاعال

هـاي اسـالمي دانشـگاهيان و رعايـت      رج در آيين نامه تشكلاساس ضوابط مند
  :نكات زير انجام پذيرد

مؤسس، اعالم كتبي به اعتقاد و التـزام   هيأتدر بررسي صالحيت اعضاي  .۱-۴
عملي به اسالم، واليت مطلقه فقيه و قانون اساسي براي احراز شرايط منـدرج در  

دانشگاهيان مكفي است بـه   هاي اسالمي آيين نامه تشكل  ۳-۱بند  الفقسمت 
نظارت دانشگاه خالف اين ادعا را بـر اسـاس شـواهد و     هيأتجز در مواردي كه 

  .قرائن و مستندات قابل قبول احراز نمايد
 هيـأت احراز حسن شهرت و رعايت اخـالق اسـالمي بـر عهـده اعضـاي       .۲-۴

  .يدتواند از طريق مراجع مسئول نيز استعالم نما مي هيأتباشد و  نظارت مي
مؤسس در هنگام ارائه تقاضاي خود نبايد عضو هيچ تشكل  هيأتاعضاي  .۳-۴

  .ن دانشگاه باشندرواسالمي ديگري در د
  مؤسس نبايد طي دو ترم تحصيلي متوالي اخير و يا سه ترم هيأتاعضاي  .۴-۴

  .غير متوالي قبل از ارائه درخواست تأسيس تشكل مشروط شده باشند



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

ايجاد تشكل بايد تعهد كتبي مبني بر عدم فعاليـت  مؤسس متقاضي  هيأت .۵-۴
  .نمايد) ها اعم از اعالم موجوديت يا انجام ساير فعاليت(تا زمان صدور مجوز 

 هيـأت مدت زمان مجاز براي مكاتبات و انجام مراحل بررسـي صـالحيت    .۶-۴
نظارت دانشگاه حداكثر يك ماه از تـاريخ درخواسـت كتبـي     هيأتمؤسس توسط 

روز  ۱۵آيين نامه ظـرف مـدت    ۳-۳نظارت موظف است طبق بند  هيأتاست و 
مؤسـس،   هيـأت كاري پس از اتمام مراحل بررسي، در صـورت تأييـد صـالحيت    

نسبت به صدور موافقت اصولي و در صورت عدم تأييد نسـبت بـه اعـالم كتبـي     
نظـارت   هيـأت بندي شده بـا امضـاي دبيـر     به صورت طبقه ،دالئل رد صالحيت

مؤسس رد صالحيت شده ظرف مـدت ده روز   هيأتاعضاي . م نمايددانشگاه اقدا
نظـارت   هيـأت توانند بـه رأي   نظارت دانشگاه مي هيأتاز تاريخ ابالغ كتبي رأي 

  .نظارت مركزي اعتراض نمايند هيأتدانشگاه در 
مؤسـس نيـاز بـه مكاتبـه بـا       هيأتدر مواردي كه براي بررسي صالحيت  :تبصره

روز قابـل   ۴۵زمان مجاز براي انجام مراحـل بررسـي تـا    محاكم قضايي باشد، مدت 
  .افزايش است

  

  : رئوس اصلي و ساختار اساسنامه . ۵ماده 
  :هاي اسالمي الزم است رعايت موارد زير در محتوا و ساختار اساسنامه تشكل

  آيين نامه  ۳-۴تصريح نكات مندرج در تبصره بند  .۱-۵
تشكل بر آراي اعضا كه حد نصـاب   فعاليت هايمبتني بودن تصميمات و  .۲-۵

  .آراي مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود
تواننـد در انتخابـات شـوراي مركـزي آن تشـكل       تنها اعضاي تشكل مـي  :تبصره

  .شركت نمايند
  .معرفي اركان تشكل و تشكيالت زير مجموعه آنان .۳-۵
  .ف اركان تشكليشرح دقيق وظا .۴-۵
  .جلسات، حد نصاب رسميت آنها و اخذ تصميم چگونگي تشكيل .۵-۵



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

  .)اخراج يا استعفا(شرايط عضويت، نحوه عضوگيري و خروج اعضا از تشكل  .۶-۵
هاي اسالمي نبايد طي دو  نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي تشكل :تبصره

  .ترم غير متوالي مشروط شده باشند سهترم متوالي و يا 
اعالم كتبي اعتقاد به موارد مندرج در قسـمت   پايبندي به احكام اسالمي و .۷-۵

مركـزي، هسـته    هيـأت آيين نامه از سوي نامزدهاي عضـويت در    ۳-۱ الف بند
  .مركزي و يا شوراي مركزي تشكل اسالمي

  .نحوه انحالل تشكل .۸-۵
نحوه رفع اختالف تشكل در صورت بروز اخـتالف بـين اعضـاي شـوراي      .۹-۵

  .مركزي آن به صورت صريح و روشن
ها و همچنين تجديـد   چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه اول و ساير دوره .۱۰-۵

  .انتخابات در صورت صدور رأي ابطال انتخابات از سوي مراجع صالحه ذيربط
نحوه تداوم فعاليت قانوني تشـكل در صـورت برگـزار نشـدن انتخابـات       .۱۱-۵

  .ي مركزيشوراي مركزي در موعد مقرر و يا تعويق انتخابات شورا
  .نحوه تغيير در اساسنامه تشكل اسالمي .۱۲-۵
اعالم ترازنامه مالي تشكل و نحوه تصويب آن به مجمع عمومي تشكل  .۱۳-۵

  .و مراجع ذي ربط
تصريح به انتفاعي نبودن تشكل، عـدم سـوء اسـتفاده از امكانـات مـالي       .۱۴-۵

  .دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشكل
 بايست ظرف مدت سه  مي دانشگاه هاسالمي رسمي و فعلي هاي ا تشكل :تبصره

ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل نسبت به تطبيق اساسنامه خود با مفاد آيين نامـه  
و اين دستورالعمل اقدام نمايند، در صورت عدم تطبيق اساسنامه و يا رعايت نشـدن  

  .مفاد دستورالعمل فعاليت تشكل مزبور غير قانوني است



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

  :بررسي اساسنامه . ۶ دهما
هـاي اسـالمي را بـه     نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشكل هيأت . ۱-۶

اين دستورالعمل بررسي نموده و در صورت  ۵منظور رعايت مفاد آيين نامه و ماده 
 دوعدم رعايت نكات فوق مراتب را كتباً و با ذكر نكات مورد استناد ظرف مـدت  

  .مؤسس اعالم نمايد هيأتبه ) آيين نامه ۳-۵مهلت مقرر در بند (ماه 
نظـارت دانشـگاه    هيأتهر گونه تغيير در اساسنامه مصوب الزم است در  . ۲-۶

  .به تصويب برسد
  

  :نظارت بر انتخابات .۷ماده 
نظارت هر دانشگاه وظيفـه   هيأتآيين نامه،  ۴-۲بند  "د"بر اساس قسمت  .۱-۷

  .ه داردنظارت بر حسن اجراي انتخابات را بر عهد
هاي اسالمي موظفند دو هفته قبل از برگزاري هر گونـه انتخابـات،    تشكل .۲-۷

تاريخ پيشنهادي خود را به صورت كتبي در زمينه انتخابـات بـراي همـاهنگي بـا     
  .نظارت دانشگاه اعالم نمايند هيأتمسئولين ذيربط به 

عالم نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ا هيأت :تبصره
تشكل موافقت خود را با تاريخ تعيين شده كتباً اعـالم نمايـد و در صـورت عـدم     

نظـارت بـه    هيأتموافقت، داليل خود را در همان مهلت كتباً و با امضاي رئيس 
موظـف اسـت زمـان ديگـري را بـراي       لتشكل ابالغ كند، در اين صورت تشـك 

  .يدنظارت دانشگاه پيشنهاد نما هيأتبرگزاري انتخابات به 
تواند با صالحديد، نماينده خود را كه حتي المقـدور   نظارت دانشگاه مي هيأت .۳-۷

در اين صورت . منصفه است براي نظارت بر انتخابات معرفي نمايد هيأتاز اعضاي 
  از جانب خود موظف ) به صورت مكتوب(تشكل نيز با انتخاب و معرفي يك نماينده 

 .انشگاه استنظارت د هيأتبه همكاري با نماينده 
نظارت بر روند اجراي انتخابات، بدون دخالت در امـور اجرايـي،    هيأتنماينده  .۴-۷

  را به  مصوب نظارت نموده و نحوه برگزاري و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

  .نمايد نظارت دانشگاه گزارش مي هيأتصورت كتبي و مستند به 
نظـارت   هيـأت ون اخذ موافقـت  هاي اسالمي بد چنانچه هر يك از تشكل .۵-۷

اقدام به برگزاري انتخابـات نماينـد    ،دانشگاه و يا بر خالف مفاد اساسنامه مصوب
نظـارت غيـر قابـل قبـول و باطـل اعـالم        هيـأت نتايج انتخابات مذكور از سوي 

  .شود مي
  

نحوه طرح و رسيدگي به شـكايات و تخلفـات تشـكلهاي     .بخش سوم 
  اسالمي

  :تعاريف . ۸ماده 
،  هـا  ، دانشـكده  عبـارت اسـت از محوطـه دانشـگاه     : محدوده دانشـگاه  . ۸ -۱

  هاي آموزشي ها و بيمارستان خوابگاه
ها و سـاير امـاكن و فضـاهاي كـه در زمـان برگـزاري مراسـم،         اردوگاه :تبصره
هاي هر  براي انجام برنامه... هاي علمي، فرهنگي، تفريحي و  ها و گردش همايش

 دانشـگاه هـا  گيرنـد در حكـم محـدوده     تفاده قـرار مـي  ها مورد اسـ  يك از تشكل
  .باشند مي
رغم در اختيار داشتن  يلگويند كه تشكل ع به وضعيتي مي :توقف فعاليت . ۸ -۲

  .مجوز، حق هيچگونه فعاليتي ندارد
گويند كه مجوز تشكل به علت تخلف بايـد   به وضعيتي مي :تعليق مجوز . ۸ -۳

نظارت، تشكل  هيأتد و تا قبل از اعالم نظر نظارت دانشگاه بررسي شو هيأتدر 
  .حق هيچگونه فعاليتي نخواهد داشت

گويند كه مجـوز تشـكل بـه علـت تخلـف يـا        به وضعيتي مي :لغو مجوز . ۸ -۴
  .گردد نظارت دانشگاه ابطال مي هيأتتخلفات با رأي 

  

هـاي اسـالمي دانشـگاهيان مطـابق ايـن       رسيدگي به تخلفات تشـكل  .۹ ماده
بـا   و نظـارت دانشـگاه   هيـأت در صالحيت  ،در محدوده هر دانشگاه ،ملدستورالع
هـا، از   باشد و شكايات به عمل آمـده از اعضـاي تشـكل    منصفه مي هيأتحضور 



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

رسيدگي نبـوده و حسـب مـورد در    قابل نظارت  هيأتدر  ،حيث شخصيت حقيقي
  . صالحيت كميته انضباطي يا مراجع ذيربط خواهد بود

 هيـأت تنها به شكاياتي كه از طريق دبيرخانه  انشگاه هادنظارت  هيأت :تبصره
گيـرد   منصـفه قـرار مـي    هيـأت نظـارت دانشـگاه و    هيأتدر دستور كار جلسات 
موظـف اسـت بـه ترتيـب دريافـت       هيـأت آورد و دبيرخانه  رسيدگي به عمل مي

نظـارت   هيـأت آنهـا را در جلسـه   ) هيـأت با تشخيص رئـيس  (شكايات و اولويت 
  .نددانشگاه مطرح ك

  

 ۱۸هاي اسالمي دانشگاهيان مندرج در مـواد   رسيدگي به تخلفات تشكل .۱۰ماده 
نظارت  هيأتبا ارائه گزارش تخلف توسط هر يك از اعضاي  ،به بعد اين دستورالعمل

دانشگاه يا اعضاي شوراي فرهنگي و يا طرح شـكايت توسـط اشـخاص حقيقـي يـا      
  .گيرد نظارت قرار مي هيأتجلسات نظارت در دستور كار  هيأتحقوقي به دبيرخانه 

  

عضـو اصـلي و    ۵هـا داراي   منصفه رسيدگي به تخلفات تشكل هيأت .۱۱ماده 
البدل است كه به ترتيب زير پيشنهاد و احكام آنان از سوي رئيس  يك عضو علي

  :شود دانشگاه صادر مي
  يك نفر از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا) الف
  علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه هيأتاي يك نفر از اعض) ب
يك نفر اصلي و يـك نفـر عضـو    (دو نفر از اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه ) ج

  به انتخاب آن شورا) علي البدل
سياسـي بـه انتخـاب شـوراي      -ايل فرهنگي مسدو نفر از دانشجويان آشنا به ) د

  فرهنگي دانشگاه
  

 نظـارت از کليـه   هيأتبا دعوت کتبي دبيرخانه  منصفه هيأتجلسات  .۱۲ماده 
  مي يابدنفر از اعضا رسميت  ۴حداقل ل و با حضور يتشک ،منصفه هيأت ياعضا

  .نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر است ۳و تصميمات متخذه با رأي حداقل 



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

منصـفه   هيـأت عضو علي البدل در غياب هر يك از اعضـاي اصـلي    :۱تبصره 
  . تحق رأي خواهد داش

توسـط   و از بـين اعضـا   هيـأت منصفه در اولين جلسه اين  هيأتدبير : ۲تبصره
  .شود اعضا انتخاب مي

  

نظارت موظف است پس از دريافت شكايت، تشكل مورد  هيأترئيس  .۱۳ماده
نظر را با ابالغ كتبي مطلع نموده و زمان تشكيل جلسه رسيدگي را حـداقل يـك   

منصـفه كتبـاً    هيـأت شـاكي و اعضـاي    هفته قبل از رسيدگي شكايت به تشكل،
  .اعالم نمايد

چنانچه تشكل به تاريخ تعيين شده براي رسيدگي اعتراض داشته باشد،  :تبصره
تواند با صالحديد جلسه را بـه زمـان ديگـري موكـول      نظارت دانشگاه مي هيأت

روز كاري از زمـان   ۲۰تواند بيشتر از  نمايد، به هر حال تاريخ جلسه رسيدگي نمي
  .دريافت شكايت تعيين شود

  

منصفه، شـكايت و يـا    هيأتپس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور  .۱۴ماده
سپس اعضـاي  . شود ماينده تشكل استماع ميگزارش دريافتي قرائت و دفاعيات ن

توانند سـؤاالتي را بـه منظـور روشـن شـدن موضـوع و امكـان         نظارت مي هيأت
  .منصفه مطرح نمايند هيأتتر توسط  گيري دقيق تصميم
نظارت موظف است امكان دفاع براي نماينـده تشـكل و شـاكي را     هيأت :تبصره

  .فراهم آورد
  

 هيـأت  ،نظـارت دانشـگاه   هيـأت دگي توسـط  پس از اعالم ختم رسي .۱۵ماده 
  :منصفه به منظور پاسخ به دو سؤال تشكيل جلسه خواهد  داد

  آيا تخلف واقع شده است يا خير؟ .۱
  رت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟ودر ص .۲
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منصفه موظف است بالفاصله پس از ختم رسـيدگي و در ادامـه    هيأت .۱۶ماده
  .اعالم نمايد را پس از شورهمان جلسه نظر خود 

  

منصـفه، حـداكثر    هيـأت نظارت موظف است پس از اعالم نظر  هيأت .۱۷ماده
روز كاري رأي خود را مطابق مفـاد آيـين نامـه و دسـتورالعمل حاضـر و       ۳ظرف 

  .منصفه صادر نمايد هيأتبراساس نظر 
ه نظارت در صورتي معتبر و قابل اجرا است كـ  هيأترأي صادره توسط  :تبصره

  .نظارت رسيده باشد هيأتحداقل به امضاي دو عضو 
  

  :نمايد نظارت پس از رسيدگي رأي خود را به شرح زير صادر مي هيأت .۱۸ماده 
 ۴-۵مؤســس بــرخالف تعهــد مــذكور در بنــد  هيــأتدر صــورتي كــه  .۱۸ -۱

ماه از حق تأسيس  ۶تا  ۳س به مدت سمؤ هيأتدستورالعمل اقدام نمايد اعضاي 
  .خواهند شدتشكل محروم 

در صورتي كه تشكل بر خالف اساسنامه مصوب خـود اقـدام نمايـد بـا      .۱۸ -۲
  .نظارت مجوز آن تشكل لغو خواهد شد هيأتتشخيص 

نظـارت   هيـأت در صورتي كه تشكل بدون دريافـت مجـوز فعاليـت از     .۱۸ -۳
 اقدام به برگزاري سخنراني، تجمع، راهپيمايي، تريبون ،آيين نامه ۲-۱مطابق بند 

وي آزاد نمايد براي بار اول تشكل به مدت يـك تـا دو مـاه از    لآزاد و يا نصب تاب
مـاه از   ۴تـا   ۳حق انجام آن فعاليت محروم و در صورت تكرار، تشكل به مـدت  

آيين نامه محروم و بار سوم به تعليق مجوز  ۲-۱مندرج در بند  فعاليت هايانجام 
  .شود محكوم مي

طريق فعاليـت خـود در امـور جـاري دانشـگاه       در صورتي كه تشكل از .۱۸ -۴
اي كه موجب توقف امور آموزشـي دانشـگاه شـود بـه      ايجاد اخالل نمايد به گونه

  .شود ماه محكوم مي ۶تا  ۳تعليق مجوز از 
  هاي مشروع و مصرح اشخاص در قانون  در صورتي كه تشكل آزادي .۱۸ -۵
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نت، نشـر اكاذيـب، تـرويج و تبليـغ     اساسي را نقض نمايد يا به ايراد تهمت، افترا، اها
احزاب و گروههاي غير قانوني و معاندت با اصول قانون اساسي اقدام نمايد مجـازات  

  .ماه و در صورت تكرار تعليق مجوز خواهد بود ۶تا  ۳وي بار اول توقف فعاليت از 
در صورتي كه تشكلي پـس از اخـذ مجـوز، در هنگـام انجـام فعاليـت از        .۱۸ -۶

نظارت عدول نمايد، براي بار اول بـه شـوراي    هيأتن شده و يا شروط ضوابط تعيي
 ۶تـا   ۳شود و در صورت تكرار تخلف، به مـدت   مركزي تشكل تذكر كتبي داده مي

  .شود ماه از انجام همان فعاليت محروم و در مرتبه سوم به تعليق مجوز محكوم مي
دوره انتخابـاتي  تعليق مجوز تنها در صورت تكرار تخلف در طول يـك   .۱۸ -۷

 هيـأت اعمال شده و پس از طي مدت مزبور و با برگزاري انتخابات جديد تشكل، 
  .نمايد نظارت بر حسب روند معمول مطابق آيين نامه و اين دستورالعمل عمل مي

چنانچه تشكل در طول مدت تعليق، اقدام به هر گونه فعاليت منـدرج در   .۱۸ - ۸
  .نمايد نظارت نسبت به لغو مجوز تشكل اقدام مي هيأتآيين نامه نمايد،  ۲ - ۱بند 
نظارت موظف است حـداكثر   هيأتدر موارد محكوميت به تعليق مجوز،  .۱۸ -۹

ماه نسبت به صدور يا عدم صدور مجوز و مدت محكوميت اعـالم   ۳ظرف مدت 
  .نظر نمايد

  

نظارت ظرف يك هفتـه رأي صـادره در مـوارد فـوق را      هيأترئيس  .۱۹ ماده
توانند به رأي  نمايد و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ، طرفين مي كتبي ميابالغ 

نظارت پرونده را ظرف مدت پـانزده   هيأتدر اين صورت . صادره اعتراض نمايند
در ايـن صـورت   . نمايـد  نظارت مركـزي ارسـال مـي    هيأتروز براي رسيدگي به 

  . نظارت مركزي خواهد بود هيأتاجراي حكم منوط به رأي 
  

نظـارت مركـزي    هيأتنظارت دانشگاه،  هيأتمرجع تجديد نظر در آراي  .۲۰ادهم
موظف اسـت ظـرف مـدت دو مـاه از تـاريخ دريافـت پرونـده در         هيأتاست و اين 

 هيـأت رأي . نظارت دانشگاه اعـالم نظـر نمايـد    هيأتخصوص رأي صادره از سوي 
  .نظارت مركزي قطعي است
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  :رسيدگي به تخلفات انتخاباتي .۲۱ماده 
  .نظارت دانشگاه است هيأتها،  مرجع رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تشكل .۱-۲۱
نظارت مبني بـر   هيأتنظارت دانشگاه در صورت گزارش نماينده  هيأت .۲-۲۱

وقوع تخلف انتخاباتي و يا ارائه شكايت مكتـوب و مسـتند از سـوي يـك سـوم      
بات و مطابقت آن با اعضاي تشكل اسالمي، اقدام به بررسي نحوه برگزاري انتخا

اين دستورالعمل و اساسنامه تشكل و اعالم رأي در مورد شكايت و يا اعتراضـات  
  .نمايد مذكور مي

شكايت درباره نحوه برگزاري انتخابـات حـداكثر تـا پـانزده روز پـس از       .۳-۲۱
  .باشد اعالم نتايج انتخابات مزبور توسط تشكل قابل طرح و رسيدگي مي

 هيـأت لفات انتخاباتي همانند ديگـر تخلفـات بـا حضـور     رسيدگي به تخ .۴-۲۱
نظارت دانشگاه پس از رسيدگي رأي خود را بـه   هيأتپذيرد و  منصفه صورت مي

  :نمايد مي شرح زير اعالم
در صورت جزئي بودن و بي تأثير بودن تخلف در نتايج انتخابات، به تشـكل  ) الف

  .شود اسالمي تذكر كتبي داده مي
نتخابات به طور كلي مخدوش تشـخيص داده شـود، رأي بـه    در صورتي كه ا) ب

  .شود ابطال انتخابات داده مي
توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعالم كتبـي رأي   شاكي يا شاكيان مي .۵-۲۱

نظارت  هيأتبه  ،هيأتنسبت به رأي صادره از سوي اين  ،نظارت دانشگاه هيأت
روز  ۴۵لف است ظرف مـدت  نظارت مركزي مك هيأتمركزي اعتراض نمايند و 

ايـن  . از تاريخ دريافت اعتراض به موضوع رسيدگي و رأي مقتضـي صـادر نمايـد   
  .االجراست رأي قطعي و الزم

نظـارت   هيـأت در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشكل اسالمي به  :تبصره
تشكل بـه حالـت تعليـق در     فعاليت هايمركزي، در طول مدت رسيدگي مجدد 

  .آيد مي
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در صورت قطعيت ابطال انتخابات، تشكل اسالمي موظف است حـداكثر   .۶-۲۱
نظارت نسبت بـه برگـزاري    هيأتاعالم رأي كتبي  يخظرف مدت يك ماه از تار

  .نظارت دانشگاه اقدام نمايد هيأتمجدد انتخابات با نظارت نماينده 
در صورتي كه تشكل اسالمي بر اساس رأي صادره نسـبت بـه تجديـد     .۷-۲۱

تشكل تـا زمـان برگـزاري     فعاليت هايات در مهلت مقرر اقدام نكند كليه انتخاب
  .آيد نظارت دانشگاه به حالت تعليق در مي هيأتانتخابات مجدد با حكم 

  

  :مقررات نهايي .۲۲ماده
تبصـره و يـك پيوسـت در     ۱۸بنـد و   ۶۳ماده و  ۲۲اين دستورالعمل در  .۱-۲۲

عالي انقالب فرهنگي بـه تصـويب   در محل دبيرخانه شوراي  ۲۳/۲/۱۳۸۲تاريخ 
، بهداشـت،  فنـآوري هاي علـوم، تحقيقـات و    هاي نظارت مركزي وزارتخانه هيأت

  .درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي رسيد
اين دستورالعمل از تـاريخ تصـويب آن، جـايگزين دسـتورالعمل اجرايـي       .۲-۲۲

و بهداشـت،   فنـآوري و  هاي علوم، تحقيقات وزارتخانه ۳۰/۷/۱۳۸۰مورخ  مصوب
  .گردد درمان و آموزش پزشكي و ساير مقررات مشابه مي

ي كشـور  دانشـگاه هـا  اين دستورالعمل پانزده روز پس از ابالغ در كليه  .۳-۲۲
  .الزم اجرا است
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  نمونه فرم درخواست مجوز فعاليت براي تشكل هاي اسالمي

  )دانشگاهيان دستورالعمل اجرايي آيين نامه تشكلهاي اسالميوست يپ( 

  
ضمن اعـالم رعايـت مـوارد زيـر از     )  نام تشکل اسالمي( ...........................

  نمايد مجوز الزم را بر اساس دسـتور العمـل   نظارت دانشگاه درخواست مي هيأت
.....  دانشگاهيان بـراي برگـزاري سـخنراني    هاي اسالمي اجرائي آيين نامه تشكل

.. ... نصب تـابلو .. ... تجمع دانشجويي.. ... تريبون آزاد  يبرپاي.....   تشكيل ميزگرد
  .صادر نمايد

  

  رعايت شعائر و مقدسات اسالمي -۱
  ت اشخاص حقيقي يا حقوقيمرعايت احترام و حر -۲
  هاي قومي و مذهبي حفظ وحدت ملي و احترام به حقوق و كرامت اقليت -۳
  .ع قانوني استعدم استناد به مطالبي كه انتشار آنها داراي من -۴
  تعيين شده رعايت زمانبندي از پيش  -۵
  دانشگاه در انجام فعاليت نهمكاري با مسئولي -۶
  همكاري در تامين امنيت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجويان -۷
  حفظ اموال و رعايت محيط زيست دانشگاه -۸
فـوق   نصب تابلو نياز به اخذ مجوز مكرر نداشته و تا زمان رعايت مقررات :تذكر

  .باشد نمي ۵مجوز اوليه بقوت خود باقي است و مشمول بند 
 
  :جزئيات برنامه 

  :موضوع فعاليت -۱
  :مشخصات نماينده تشكل اسالمي و مسئول انجام فعاليت -۲
  ..... سال .....ماه ..... روز : تاريخ اجراي برنامه -۳
  ..... لغايت  .....از ساعت : زمان اجراي برنامه  -۴
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  :راي برنامهمحل اج -۵
  اسامي سخنرانان يا شركت كنندگان در ميزگرد -۶ 
    )د      ) ج      )ب      )الف  
  :ساير توضيحات ضروري -۷ 
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بـه دبيرخانـه هيـات نظـارت دانشـگاه       ...........................درخواست فوق در تاريخ 
  .به ثبت رسيد ............................ تحويل و با شماره 

  
 گاهمسئول دبيرخانه هيات نظارت دانش 
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  هاي اسالمي دانشگاهيان  آيين نامه اتحاديه تشكل

  

   ۱۳۸۰/ ۱۵/۸جلسه مورخ مصوب چهارصد و هشتاد و هشتمين 
  عالي انقالب فرهنگي شوراي

  
  
  

  :تعاريف  .۱ماده
مجمعي است قابل اطالق بر هر يـك   »اتحاديه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان«  )الف
  :از
  تشكلهاي اسالمي دانشجويان .۱
  علمي هيأتتشكلهاي اسالمي اعضاي  .۲

 فعاليـت  دانشـگاه هـا  كه در چارچوب آيين نامه تشكلهاي اسـالمي دانشـگاهيان در   
  .شوند ناميده مي» اتحاديه«نمايند و به اختصار در اين آيين نامه  مي
هر يك از تشكلهاي اسالمي وابسته به اتحاديـه در حكـم يـك عضـو     » عضو« )ب 

  .شوند محسوب مي
  

  :اهداف .۲ماده
تالش جمعي بـراي نيـل بـه وحـدت، همـاهنگي و انسـجام در ميـان         •

  تشكلهاي عضو
  و مردم ساالري دينيتعميق نگرش اسالمي، عاليق ملي  •
گيري بهينه از توانمندي اعضاي اتحاديه در راستاي آيين و ميثاق  بهره •

  منافع ملي مشترك و
  تقويت روحيه اخالق جمعي و بنيانهاي اعتقادي اعضاي اتحاديه •
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اي  برقراري ارتباط سازنده با تشكلهاي دانشگاهي در سطوح ملي، منطقـه  •
  اسالميالمللي در چارچوب منافع نظام  و بين

 تقويت بنيانهاي مشاركت، رقابت و قانونگرايي  •
  

تشكل و تشكلهاي  ۲۰تشكلهاي اسالمي دانشجويي با عضويت حداقل  .۳ماده
اي را  توانند اتحاديـه  تشكل مي ۸عضويت حداقل  علمي با هيأتاسالمي اعضاي 
ربط پروانه فعاليت در داخـل دانشـگاه    نظارت مركزي ذي هيأتتشكيل داده و از 

  .يافت نماينددر
اي متشـكل از تشـكلهاي اسـالمي     مرجع موافقت با تشكيل اتحاديـه  :۱تبصره

نظارت مركزي مشترك دستگاههاي فـوق   هيأتدانشگاهيان دو يا سه دستگاه ، 
  .گيري خواهد كرد تصميم ۳است كه براي تأييد حدنصاب مذكور در ماده 

واحـدهاي دانشـگاهي    اي بخواهد فعاليتي در يكـي از  چنانچه اتحاديه :۲تبصره
نظارت آن دانشگاه مجوز الزم  هيأتعضو انجام دهد بايد از طريق واحد عضو از 

  .را اخذ نمايد
 يتواند در اتحاديـه ديگـر   در آن واحد نمي ،تشكل عضو يك اتحاديه : ۳تبصره

  .عضو باشد
  

  :رئوس اصلي و ساختار اساسنامه اتحاديه .۴ماده
  :و ساختار اساسنامه از سوي اتحاديه الزم است رعايت موارد زير در تدوين محتوا

  ۲اتحاديه بر اهداف مندرج در ماده فعاليت هايمبتني بودن  .۴-۱
  اتحاديه بر آراي اعضا فعاليت هايمبتني بودن  .۴-۲
معرفي اركان اتحاديه و تشكيالت زيرمجموعه آن و نحوه ارتباط اتحاديـه   .۴-۳

  با زيرمجموعه
  تحاديهشرح وظايف اركان ا .۴-۴
  چگونگي تشكيل جلسات، حدنصاب رسميت آنها و اخذ تصميم .۴-۵
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  شرايط عضويت، نحوه عضوگيري و خروج اعضا از اتحاديه .۴-۶
اعالم كتبي التزام به قانون اساسي، واليت مطلقه فقيه، قـوانين موضـوعه    .۴-۷

  هاي مصوب كشور و آيين نامه
  نحوه انحالل اتحاديه . ۴-۸
هـا و همچنـين    ري انتخابـات در مرتبـه اول و سـاير دوره   چگونگي برگـزا  .۴-۹

  تجديد انتخابات در صورت صدور رأي ابطال انتخابات
 فعاليت هـاي تعيين مرجع پاسخگو به مراجع قانوني در مقابل عملكرد و  .۴-۱۰

  اتحاديه
  نحوه تغيير در اساسنامه اتحاديه .۴-۱۱
  تصويب آن اعالم عمومي ترازنامه مالي اتحاديه و نحوه .۴-۱۲

هاي موجود از تاريخ ابالغ اين آيين نامه ، يكسال فرصت دارنـد   اتحاديه :تبصره
  .نسبت به تطبيق اساسنامه خود با مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند

  

خارج از دانشگاه هر اتحاديه بايـد براسـاس قـوانين و     فعاليت هايكليه  .۵ماده
  .مقررات عمومي كشور باشد

  

خذ اتصويب دستورالعملهاي اجرايي اين آيين نامه از قبيل مراحل مرجع  . ۶ماده
هـاي نظـارت مركـزي مشـترك وزارت      هيـأت ...  مجوز، رسيدگي به تخلفـات و 

و دانشـگاه   فنـآوري تحقيقات و  ،بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم
  .باشد آزاد اسالمي مي

  
  
  
  



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

  
  دستورالعمل اجرايي

  هاي اسالمي دانشگاهيان آيين نامه اتحاديه تشكل
  
  
  

  مقدمه
هاي اسالمي دانشگاهيان مصـوب   آيين نامه اتحاديه تشكل ۶بر اساس ماده 

شوراي عالي انقالب فرهنگي، دستورالعمل اجرايي  ۱۵/۸/۱۳۸۰مورخ  ۴۸۸جلسه 
  :شود آيين نامه مذكور به شرح ذيل ابالغ مي

  

  :  نظارت مركزي و وظايف آن هيأتدبيرخانه  .۱ماده 
هـاي   هـاي تشـكل   هاي مربوطه در آيين نامه اتحاديـه  و تبصره ۳ا توجه به ماده ب

نظـارت مركـزي    هيـأت مسئوليت دبيرخانه بر عهـده دبيـر    ،اسالمي دانشگاهيان
  :شود باشد كه با شرح وظايف ذيل تشكيل مي مي
نظـارت مركـزي بـراي     هيـأت اعالم دستور كار و دعوت كتبي از اعضاي  .۱-۱

  هاي مربوطه دستگاهشركت در جلسات 
  ها بندي پرونده تشكيل نظام بايگاني، ثبت و نگهداري اسناد و مكاتبات و طبقه .۲-۱
ن پـس از  آدريافت درخواست كتبـي تقاضـاي تأسـيس اتحاديـه و طـرح       .۳-۱

  نظارت مركزي هيأتتكميل پرونده در جلسات رسمي 
  سات  مذكوردريافت درخواست كتبي صدور مجوز فعاليت و طرح آن در جل .۴-۱
دريافت شكايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط بـا   .۵-۱

  هاي اسالمي و طرح آنها در جلسات مربوطه هاي تشكل اتحاديه فعاليت هاي
  به متقاضي و مراجع ذيربط هيأتنظارت مركزي توسط دبير  هيأتابالغ تصميم  .۶-۱
  تدوين صورت جلسات و انجام مكاتبات .۷-۱
   ها و دستورالعمل اجرايي ذيربط به رساني به موقع در مورد آيين نامه اطالع .۸-۱



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
منصفه براي تشكيل جلسه به منظور رسيدگي به  هيأتدعوت از اعضاء و  .۹-۱

  تخلّفات و يا شكايات مربوط به اتحاديه
ذ گـزارش فعاليـت   نظارت مركـزي و اخـ   هيأتپيگيري اجراي مصوبات  .۱۰-۱

  نظارت مركزي هيأتهاي اسالمي دانشگاهيان و ارائه آن به  هاي تشكّل اتحاديه
هـاي موجـود و ملـزم سـاختن آنهـا بـه تطبيـق دادن         مكاتبه با اتحاديه .۱۱-۱

  هاي اجرايي آن اساسنامه اتحاديه با آيين نامه و دستورالعمل
  دريافت شكايات در مورد تخلف در انتخابات .۱۲-۱

  

  :نظارت مركزي هيأتنحوه تشكيل جلسات  .۲اده م
آيـين نامـه     ۵ -۲ بنـد  بـراي انجـام وظـايف مصـرح در     جلسات مـذكور  .۱-۲

هاي اسالمي  آيين نامه اتحاديه تشكل  ۶هاي اسالمي دانشگاهيان و ماده  تشكل
  .شود نظارت و در دفتر ايشان تشكيل مي هيأتدانشگاهيان با نظر رئيس 

 هيـأت نفـر از اعضـاي    ۲ت فوق العاده با پيشنهاد حداقل تشكيل جلسا :تبصره
  .نظارت بالمانع است هيأتنظارت مركزي و با موافقت رئيس 

نظارت مركزي رسمي است و تصـميمات   هيأتعضو  ۳جلسات با حداقل  .۲-۲
  .باشد رأي موافق قابل اجرا مي ۳نيز با 

ين در جلسـات  نظارت مركزي و ساير مدعو هيأتحضور مسئول دبيرخانه  .۳-۲
  .نظارت مركزي بالمانع است هيأتبدون حق رأي و با موافقت رئيس 

 

  :  نحوه صدور مجوز اتحاديه .۳ماده 
بايست بر اسـاس ضـوابط منـدرج در     اعالم موافقت اصولي براي تأسيس اتحاديه مي

  )هاي مربوطه و تبصره ۳ماده (هاي اسالمي دانشگاهيان  آيين نامه اتحاديه تشكل
  .پذيردانجام  
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بايست درخواست كتبي خـود را كـه بـه تأييـد      شوراي مركزي اتحاديه مي .۱-۳
ت اصـولي بـه   قـ اكثريت شوراي مركزي اتحاديه رسيده باشد براي دريافـت مواف 

  .نظارت مركزي ارائه نمايد  هيأتدبيرخانه 
بايسـت بـه تأييـد اكثريـت شـوراي       درخواست تشكيل اتحاديـه مـي   :۱تبصره 

  .هاي ذيربط باشد سيده باشد و ممهور به مهر و امضاي تشكلمركزي اتحاديه ر
هايي كه خواستار پيوستن به اتحاديه هستند بايد از نظـر اخـذ    تشكل :۲تبصره 

نظارت دانشـگاه قـرار گرفتـه و     هيأتمجوز و رعايت مقررات مربوطه مورد تأييد 
  :ضروري است قبل از پيوستن به اتحاديه

نامه خود موضوع چگونگي پيوستن به اتحاديه و يـا  در يكي از بندهاي اساس )الف
  .نحوه خروج از آنرا قيد نمايند

نظارت مركـزي   هيأتموضوع پيوستن تشكل خود به اتحاديه را به دبيرخانه  )ب
  .اعالم نمايند

 ۳مدت زمان مجاز براي پاسخگويي به درخواست تشكيل اتحاديه حداكثر  .۲-۳
مركزي موظف اسـت نسـبت بـه صـدور     نظارت  هيأتماه است و طي اين مدت 

موافقت اصولي و در صورت مخالفت نسبت به اعالم كتبي داليل رد صالحيت به 
  .اقدام نمايد هيأتبندي شده و با امضاي دبير  صورت طبقه

هاي قانوني كه عالقمند به تشكيل اتحاديـه هسـتند پـس از     تشكّل : ۳تبصره 
بايسـت   ظرف مدت يك ماه مـي  كسب موافقت اصولي با تشكيل اتحاديه حداكثر

آيـين نامـه    ۴بر اساس سـاختار پيشـنهادي در مـاده     (به ارائه اساسنامه اتحاديه 
  .نظارت مركزي اقدام نمايد هيأتبه دبيرخانه )  مربوطه

  .تواند همزمان عضو دو اتحاديه باشد يك تشكل نمي : ۴تبصره 
ادامـه فعاليـت    نظارت مركزي با تشكيل يـا  هيأتدر صورت عدم موافقت  .۳-۳

تواند ظرف مدت  نظارت مركزي، اتحاديه مي هيأتاتحاديه، و از تاريخ ابالغ رأي 
 هيـأت روز نسبت به رأي صادره اعتـراض نمايـد و در صـورت تأييـد رئـيس       ۱۰

نظـارت مركـزي    هيـأت نظارت موضـوع جهـت رسـيدگي مجـدد در دسـتوركار      
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چند دستگاه تشكيل شـده  هاي  در صورتيكه اتحاديه از تشكل. (قرارخواهد گرفت
  .)شود مشترك نظارت مركزي بررسي مي هيأتموضوع در جلسه  باشد

چنانچه عضوي از اعضاي اتحاديه قصد خروج از اتحاديـه را داشـته    : ۵تبصره 
بايست تقاضاي كتبي خود را به دبيرخانه اتحاديه ارائه نمايـد و پـس از    باشند مي

  .نظارت مركزي گزارش شود يأتهتأييد شوراي مركزي اتحاديه نتيجه به 
نظارت مركزي تشـخيص   هيأت ،چنانچه بر اساس گزارش دبيرخانه : ۶تبصره 

دهد اتحاديه از حيث تعداد اعضاء از حد نصاب قانوني خـود عـدول كـرده اسـت     
  .طرح و اتخاذ تصميم خواهد شد هيأتمراتب را در جلسات 

  

  : نحوه طرح و رسيدگي به شكايات و تخلفات .۴ماده 
نظـارت   هيـأت رسيدگي به تخلفات و يا شكايات با ارائـه گـزارش توسـط     .۱-۴

ها و يا طرح شكايت توسط اشخاص حقيقي و يا حقـوقي بـه    مركزي و يا اتحاديه
  .گيرد نظارت مركزي در دستور كار جلسات مربوطه قرار مي هيأتدبيرخانه 

ط بـا  نظارت مركزي جهت رسيدگي بـه شـكايات و تخلفـات مـرتب     هيأت .۲-۴
 هيـأت دهد و پـس از اسـتماع گـزارش و شـور      فعاليت اتحاديه تشكيل جلسه مي

منصفه و اعالم نظر مربوطه نسبت به صدور احكام متناسب با موضوع شكايت يا 
  .نمايد تخلف اقدام مي

عضو اصلي به شرح  ۵ها داراي  منصفه رسيدگي به تخلفات اتحاديه هيأت .۳-۴
  :ذيل است
  علمي، فرهنگي و دانشگاهي دستگاه مربوطههاي  شخصيتاز نفر  ۳ 
  نفر حقوقدان ۱ 
  نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلي ۱ 

 هيـأت نظارت مركزي دستگاه مربوطه و تأييـد   هيأتاين افراد با پيشنهاد رئيس 
  .صادر خواهد شد هيأتنظارت انتخاب و احكام آنها از سوي رئيس 
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توانند به عنوان  نجم به بعد مياي از سال پ دانشجويان دكتراي حرفه :۱تبصره 
  .منصفه انتخاب شوند هيأتعضو دانشجويي 

  از كليه اعضاي ،منصفه با دعوت كتبي توسط دبير هيأتجلسات  :۲تبصره 
نفـر از اعضـاء رسـميت يافتـه و      ۳منصفه تشـكيل و بـا حضـور حـداقل      هيأت 

  .عضو حاضر در جلسه معتبر است ۳تصميمات متخذه با رأي 
از بين اعضاء و توسـط   هيأتمنصفه در اولين جلسه اين  هيأتبير د : ۳تبصره 

  .شود اعضاء انتخاب مي
نظارت مركزي موظف است پس از دريافـت شـكايت، زمـان و     هيأتدبير  .۴-۴

نظـارت   هيـأت با همـاهنگي رئـيس    ،ل جلسه رسيدگي به موضوع رايمكان تشك
منصفه و اعضاي  يأتهحداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه به اتحاديه، اعضاي 

  .نظارت مركزي كتباً اعالم نمايد هيأت
منصـفه، شـكايت و يـا     هيـأت پس از تشكيل جلسه رسـيدگي در حضـور    .۵-۴

  .شود گزارش دريافتي قرائت و دفاعيات مشتكي عنه استماع مي
نظارت مركزي موظف است امكان طرح شكايت و دفاع بـراي   هيأت :۴تبصره

  .ايدشاكي و متشاكي را فراهم نم
 هيـأت نظارت مركزي، آنگاه  هيأتپس از اعالم ختم رسيدگي توسط دبير  .۶-۴

  :منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشكيل جلسه خواهد داد
  آيا تخلف واقع شده است يا خير؟ .۱
  در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟ .۲
سيدگي و در ادامه همان منصفه موظف است بالفاصله پس از ختم ر هيأت .۷-۴

  .جلسه نظر خود را پس از شور اعالم نمايد
منصـفه رأي   هيـأت ارت مركزي موظف است پس از اعالم نظر ظن هيأت .۸-۴

منصـفه   هيأتخود را مطابق مفاد آيين نامه و دستورالعمل حاضر و بر اساس نظر 
  .صادر نمايند
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قـرار دارد رأي صـادره   در مواردي كه رسيدگي به تخلف در دستور كـار   :۵تبصره
  نظارت مركزي در صورتي معتبر و قابل اجراست كه به امضاي حداقل  هيأتتوسط 

  .عضو مربوط رسيده باشد ۳
  

  : نظارت بر انتخابات اتحاديه .۵ماده 
نظارت مركزي موظف اسـت بـر اسـاس اعـالم تـاريخ و محـل        هيأتدبيرخانه  

رائي انتخابات از طريـق نماينـده   اتحاديه بدون دخالت در امور اج انتخابات توسط
  .بر انتخابات نظارت نمايد ، هيأت

اتحاديه موظف است زمان دقيق انتخابات را حداقل دو هفته قبـل از   :۱تبصره 
نظارت اعالم و نماينـده خـود را بـراي همكـاري بـا       هيأتبرگزاري انتخابات به 

  .معرفي نمايد هيأتنماينده ناظر 
بايسـت حـداكثر    ت به حسن انجام انتخابات مـي هرگونه شكايت نسب :۲تبصره 

نظـارت بـه    هيأت. نظارت ارائه شود هيأتيك هفته بعد از برگزاري انتخابات به 
  .شكاياتي كه پس از اين مهلت طرح شده باشد رسيدگي نخواهد كرد

در اولين جلسـه پـس از    هيأتگزارش انتخابات اتحاديه توسط دبير  : ۳تبصره 
  .شود ارائه مي هيأتجلسه  برگزاري انتخابات به

نظارت قرار نگيرد اتحاديـه   هيأتدر صورتي كه انتخابات مورد تأييد  :۴تبصره 
  .موظف به برگزاري كلي يا جزئي مجدد انتخابات خواهد بود

  

  :  نظارت بر عملكرد مالي اتحاديه . ۶ماده 
تار سـاخ و رئوس اصـلي  ( ۴از ماده  ۱۲-۴ها موظف هستند بر اساس بند  اتحاديه

آيين نامه اتحاديـه اسـالمي دانشـگاهيان هـر سـاله گـزارش       ) اساسنامه اتحاديه
 هيـأت ترازنامه مالي اتحاديه را به مجمع عمومي ارائه و جهت اطالع به دبيرخانه 

  .نظارت مركزي اعالم نمايد
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مـاه   ۴هاي موجود از تـاريخ ابـالغ ايـن دسـتورالعمل حـداكثر       اتحاديه .۷ماده 
هـاي اسـالمي و    نامه خـود را بـا آيـين نامـه اتحاديـه تشـكل      فرصت دارند اساس

  .دستورالعمل اجرايي مربوطه انطباق دهند
  

هاي اسالمي دانشگاهيان  دستورالعمل اجرايي آيين نامه اتحاديه تشكل . ۸ماده 
بـه تصـويب    ۳۱/۵/۸۴در تـاريخ   ،سال به صورت آزمايشي ۲براي اجراء به مدت 

  .باشد اجرا ميرسيد و از تاريخ ابالغ قابل 
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  آيين نامه اجرايي قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي

  

  ۱۳۷۹/ ۱۳/۱۰جلسه مورخ مصوب چهارصد و هفتاد و دومين 
  عالي انقالب فرهنگي شوراي

  
  

  :مقدمه 
مصوب (قانون تشكيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي  ۴در اجراي تبصره 

و اختيارات تفويضي مقام معظم ) مجلس شوراي اسالمي ۲۲/۰۹/۷۷جلسه مورخ 
، آيين نامه اجرايي قـانون   ) ۳/۱۲/۷۷م مورخ / ۱ - ۴۷۳۵۵نامه شماره (  رهبري

  .مزبور به شرح ذيل به تصويب رسيد
  

  كليات : فصل اول 
  :گردد در اين آيين نامه عناوين زير، جايگزين تعاريف كامل آنها مي .۱ماده 

مجموعه رفتار، گفتار، روش و انديشه را شـامل  : و تفكر بسيجيفرهنگ  .۱ -۱
و ) ره(مي گردد كه منبعث از مباني انقالب اسالمي و تعاليم حضرت امام خميني 

ايثار ، شهادت، عدالت خواهي، حسن سلوك، عشق بـه  . مقام معظم رهبري است
هاي  واليت، حضور در صحنه ها، خيرخواهي، خلوص، تعبد و معنويت از شاخصه

  .اين فرهنگ غني است
و مراكز آموزش  دانشگاه هاكليه : دانشگاه ، مؤسسه يا مركز آموزش عالي .۲-۱

عالي اعم از دولتي يا غيردولتي كه امر آموزش باالتر از مقطع تحصيلي متوسـطه  
  .را برعهده دارند

هر ي دولتي در ديگر شهرها و نيز دانشگاه هاهر واحد دانشگاهي وابسته به  :تبصره
  .شود واحد دانشگاه غيردولتي، يك مركز يا واحد آموزش عالي مستقل محسوب مي
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  عبارت اسـت از كليـه فضـاهاي دانشـگاهي؛ شـامل     : دانشگاه هامحدوده  .۳-۱
  .فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشكده

  .ند نمي شوندمراكز پژوهشي محض كه فاقد دانشجو هستند مشمول اين ب :تبصره 
ايجاد شرايط و بستر مناسب براي همياري، مشـاركت و عضـويت   : جذب  .۴-۱

  .داوطلبانه دانشجويان در بسيج دانشجويي
شرايط عضويت شامل عمـوم دانشـجويان شـاغل بـه تحصـيل در آن       :تبصره 

دانشگاه مي باشد كه به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اهـداف انقـالب   
  .د دارنداسالمي اعتقا

برگزاري دوره هاي آموزشي حول محورهاي فرهنگـي، علمـي و   : آموزش .۵-۱
  .دفاعي

برقراري ارتباط منسجم، منظم و تعيين وظايف مشخص بين : سازماندهي .۶-۱
  .اعضا، متناسب با عرصه هاي مختلف فرهنگي، علمي و دفاعي

  

  :اهداف بسيج دانشجويي عبارتند از .۲ماده 
  .و مقام معظم رهبري) ره(و رهنمودهاي حضرت امام خميني تحقق فرامين  .۱-۲
  .پذيري مسئوليتتقويت روحيه همياري و  .۲-۲
  .بسط فرهنگ و تفكر بسيجي  .۳-۲
عرصه   ايجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقالب اسالمي در  .۴-۲

  .هاي گوناگون فرهنگي، علمي و دفاعي
  

  وظايف: فصل دوم
دانشجويي براي نيل به اهداف مذكور از شيوه هاي زيـر اسـتفاده    جبسي .۳ماده 

  :خواهد كرد
  .جذب ، آموزش و سازماندهي دانشجويان داوطلب .۱-۳
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 آشنا ساختن دانشجويان با فرهنگ ايثار و شهادت و معرفـي اسـوه هـاي    .۲-۳
  .انقالب اسالمي و دفاع مقدس

علمـي و دفـاعي در   همكاري در توسعه تحقيقات و پژوهشهاي فرهنگـي   .۳-۳
  .راستاي پيشرفت و سازندگي كشور

  .حفظ و ارتقاي روحيه استكبار ستيزي در دانشجويان  .۴-۳
  .برگزاري يادواره ها ، همايش ها، جشنواره ها و مسابقات مورد نياز .۵-۳
  .برگزاري دوره ها، اردوها و كالسهاي فرهنگي، علمي و دفاعي .۶-۳

  .ر خارج از دانشگاه برگزار مي شوددوره هاي علمي دفاعي د :تبصره
انتشــار جــزوات و نشــريات بســيج دانشــجويي مطــابق ضــوابط مصــوب  .۷-۳

  .شورايعالي انقالب فرهنگي و دستورالعمل هاي ذيربط
همكاري با مسؤوالن دانشـگاه و تشـكلهاي دانشـگاهي طبـق ضـوابط و       .۸-۳

  .دستورالعمل هاي نيروي مقاومت بسيج
  

  اجرا: فصل سوم 
بسيج دانشجويي نيروي مقاومت موظف است با همكاري و همـاهنگي   .۴ماده 

براي نيل به اهداف ياد شـده در قـانون و ايـن آيـين نامـه       دانشگاه هابا رؤساي 
  .اقدام نمايد دانشگاه ها نسبت به ايجاد و توسعه بسيج دانشجويي در

  

عـالوه بـر   و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي موظفند  دانشگاه ها .۵ماده 
حمايتهاي معنوي و قانوني، امكانات مورد نياز بسيج دانشجويي از قبيل مكـان و  

  .تأمين نمايند دانشگاه هارا در حد مقدورات و متناسب با توان … 
  

ول سازمان بسيج دانشجويي با نظرخواهي از دانشـجويان بسـيجي   ئمس .۶ماده 
فـي مـي نمايـد و بـا توافـق      هر دانشگاه، سه نفر را كتبا به رياست دانشـگاه معر 

طرفين، يكي از آنها با حكم مسؤول سازمان بسيج دانشجويي به عنوان مسـؤول  
  .شود بسيج دانشجويي دانشگاه منصوب مي
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  نحوه نظرخواهي از اعضاي بسيج دانشجويي مطابق شيوه نامه اي است :تبصره
  .كه به تصويب نيروي مقاومت بسيج خواهد رسيد 
  

  كانات مورد نياز براي فعاليت هاي بسيج دانشجويي از محل بودجه و ام .۷ماده 
اعتباراتي كه مي بايسـت در بودجـه سـاالنه وزارتخانـه هـاي دفـاع و پشـتيباني        

و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي    فنآورينيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و 
  .تأمين خواهد شد ،پيش بيني شود

  

ني نيروهـاي مسـلح، علـوم، تحقيقـات و     وزارتخانه هاي دفاع و پشتيبا . ۸ماده 
، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پـرورش و دانشـگاه آزاد   فنآوري

اســالمي بــراي تقويــت بنيــه علمــي و حمايــت از فعاليــت هســته هــاي علمــي 
بارات پژوهشي در حد تـوان حمايـت الزم را بـه    تدانشجويان بسيجي از محل اع

  .عمل خواهند آورد
  

ج دانشجويي، فعاليت هـاي فرهنگـي و علمـي خـود را بـا رياسـت       بسي .۹ماده 
دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردي كه فعاليت هاي بسيج دانشجويي بـا  
حمايت مالي دانشگاه انجام مي پذيرد اخـذ مجـوز از شـوراي فرهنگـي دانشـگاه      

  .ضروري است
  

اي حزبـي و  بسيج دانشجويي ضمن پرهيز از ورود به جناح بنـدي هـ   .۱۰ماده 
سياسي، با حفظ شأن و منزلت بسيج درخصوص راهپيمايي و تجمعات دانشجويي 

  .نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت هيأتاز 
   

و  ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۸تبصره، در جلسات  ۵ماده و  ۱۰آيين نامه فوق در  
بــــه  ۱۳/۱۰/۷۹و  ۱۵/۰۹/۷۹، ۱۷/۰۸/۷۹، ۵/۰۷/۷۹مــــورخ  ۴۷۲

  .نگي رسيدعالي انقالب فره تصويب شوراي
 



  تشكل هاي اسالمي دانشگاهيانفعاليت مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي 

  
  و مراكز آموزش عالي كشور دانشگاه هاتشكيل بسيج اساتيد آيين نامه 

  

  ۱۳۸۰/ ۲۷/۹جلسه مورخ مين نودمصوب چهارصد و 
  عالي انقالب فرهنگي شوراي

  
  :مقدمه

و رهنمودهاي رهبـر معظـم    )ره(به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني
اعه تفكر بسيجي در آن، بسـيج اسـاتيد   انقالب مبني بر تحقق دانشگاه اسالمي و اش

و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور توسط نيروي مقاومـت بسـيج در    دانشگاه ها
  :شود براساس مواد زير تشكيل مي دانشگاه هاچارچوب ضوابط و مقررات 

  

  :تعاريف . ۱ماده
تـالش ناشـي از اخـالق و انگيـزه دينـي و ايمـان       : فرهنگ و تفكـر بسـيجي   .۱

بصيرت، ايثار، جهاد علمي، عدالت خواهي، حسن سلوك، حضور عالمانه  صادقانه،
  .هاي اين فرهنگ غني است ها، خيرخواهي، تعبد و معنويت از شاخصه در صحنه

و مراكز آموزش عالي  دانشگاه هاكليه : دانشگاه، مؤسسه يا مركز آموزش عالي .۲
تحصـيلي متوسـطه را   اعم از دولتي يا غيردولتي كه امر آموزش بـاالتر از مقطـع   

  .برعهده دارند
عبـارت اسـت از كليـه فضـاهاي آموزشـي، پژوهشـي،       : دانشگاه هـا محدوده  . ۳

  .خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشكده
ايجاد شـرايط و بسـتر مناسـب بـراي هميـاري، مشـاركت و عضـويت        : جذب  .۴

  .دانشگاه هاعلمي در بسيج اساتيد  هيأتداوطلبانه اعضاء 
  :عضويت شرايط. ۵

اعتقاد و التزام عملي به مباني دين مبين اسالم، احكام شرع مقـدس، نظـام    )الف
  .اسالمي ايران و واليت مطلقه فقيه جمهوري
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و  دانشـگاه هـا  علمي يا اشتغال بـه تـدريس و تحقيـق در     هيأتعضويت در  )ب
  .مراكز عالي آموزشي و پژوهشي كشور

  :سازماندهي . ۶
جم، منظم و تعيين وظايف مشخص بين اعضا، متناسب برقراري ارتباط منس )الف

  .هاي مختلف علمي و فرهنگي با عرصه
گيري از بسيج اساتيد در جهت منافع حزبي و گروهـي و پرهيـز از    عدم بهره )ب 

  .ورود اين تشكل به منازعات جناحي 
  

  :اهداف . ۲ماده 
  ظم انقـالب رهبـرمع  و) ره(و رهنمودهاي حضرت امام خميني  دستورات  تحقق. ۱

  .دانشگاه ها در 
  دانشگاه هاعلمي  هيأتبسط فرهنگ و تفكر بسيجي در ميان اعضاي .  ۲
  دفاع از ارزشها و دستاوردهاي انقالب اسالمي. ۳
و پژوهشـي بـا همـاهنگي     زمينه مناسب بـراي تـالش علمـي    كمك به ايجاد. ۴

  مديريت دانشگاه
  دانشگاه هار در ارتقاي انديشه و روحيه خدمت به جامعه و كشو. ۵
  كمك به ارتقاي معرفت و آگاهي ديني.  ۶
  

  :وظايف . ۳ماده  
 و دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظـم رهبـري و   دانشگاه هاهمكاري با مديريت . ۱

  .هاي دانشگاه براي دستيابي به دانشگاه اسالمي ساير تشكل
  . تالش براي تحقق وحدت حوزه و دانشگاه. ۲
ر نهادها در زمـان بـروز حـوادث غيـر مترقبـه و شـرايط       كمك به دولت و ساي. ۳

  .بحراني
  .دانشگاه هاتقويت روحيه همكاري و ايثار در بين اساتيد . ۴
  .و ارائه راهكارهاي الزم دانشگاه هاكمك به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگي در . ۵
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  . هاي علمي و فرهنگي ها و نشست مشاركت در برگزاري همايش.  ۶
و   نجام تحقيقـات مـورد نيـاز كشـور از طريـق برقـراري ارتبـاط       مشاركت در ا. ۷

همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي، مراكز دانشگاهي، مؤسسات و 
  . هاي علمي و پژوهشي انجمن

هـاي علمـي، تحقيقـاتي و     اي بـه دانشـجويان در زمينـه    ارائه خدمات مشاوره.  ۸
  .فرهنگي

  .هاي آنان ي براي اعضا و خانوادهفرهنگ -برگزاري اردوهاي علمي. ۹
  

  :اجرا . ۴ماده
با نظر خواهي از اساتيد بسيجي هر دانشگاه،  ،مسئول مركز بسيج اساتيد استان .۱

نمايـد و پـس از توافـق بـا رئـيس       سه نفر را كتباً به رياست دانشگاه معرفي مـي 
بـه  دانشگاه يك نفر با حكم مسئول سازمان بسيج اساتيد نيروي مقاومت بسـيج  

  .شود عنوان مسئول بسيج اساتيد دانشگاه منصوب مي
رئيس دانشگاه حداكثر ظرف يك ماه نظر كتبي موافق خود را در خصوص  :تبصره

  .نمايد يكي از سه نفر معرفي شده به مسئول مركز بسيج اساتيد اعالم مي
و مراكـز آمـوزش عـالي دولتـي و غيردولتـي موظفنـد عـالوه بـر          دانشگاه ها .۲

االمكـان از   اي معنوي و قانوني، امكانات مورد نيـاز بسـيج اسـاتيد حتـي    ه حمايت
بودجه و امكانـات  . را در حد متعارف و شأن اساتيد تأمين نمايند… قبيل دفتر و 

بسيج اساتيد از محل اعتباراتي كه در بودجه سـاالنه   فعاليت هايمورد نياز براي 
و  فنـآوري ، تحقيقـات و   علـوم هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،  وزارتخانه

 .تأمين خواهد شد ،شود بيني مي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پيش
  

، بنا به پيشنهاد نيـروي   ۲۷/۹/۸۰مورخ  ۴۹۰اين آيين نامه در جلسه  
مـورخ   ۵۵۱آن در جلسـه   ۴مقاومت بسيج به تصويب رسيد و مـادة  

 .اصالح شد ۱۰/۹/۸۳


