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آیين نامه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان 

مصوب چهارصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 6/9/ 1378 

شوراي عالي انقالب فرهنگي

مقدمه:

باالترین  مبين  و  معرف  جامعه،  هر  آموزش عالي  مراکز  و  ها  دانشگاه 

جهان بيني  اصول  و  مي شوند  محسوب  جامعه  آن  علم  و  تفکر  سطح 

با  و  مي سازند  متجلي  خود  در  را  جامعه  ارزشي  و  اعتقادي  نظام  و 

به  بخشيدن  در جهت  آینده،  مدیران  و  دانشمندان  و  متفکران  تربيت 

مؤثر  جامعه  سياسي  و  فرهنگي  اعتقادي،  فکري،  گوناگون  حرکتهاي 

واقع مي شوند. از اینجا مي توان گفت که دانشگاه هاي مختلف جهان، 

به  دارند  یکدیگر  با  بودن،  دانشگاه  اعتبار  به  که  اشتراکاتي  بر  عالوه 

اعتبار تعلق به جوامعي با بينشها و ارزشهاي مختلف واجد خصوصياتي 

هستند که آنها را از یکدیگر متفاوت و متمایز مي سازد.

جامعه ایراني که در انقالب اسالمي خود با رویکردهاي الهي و معنوي، 

قرار  خود  گوناگون  شئون  مبناي  را  اسالم  ارزشي  نظام  و  جهان بيني 

داد، خواهان آن است که دانشگاه هاي متناسبي با مباني و ارزشهاي 

اسالمي داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاه ها از مباني و معيارهاي 

تربيت  با  هم  و  کند  حاصل  ژرف تر  و  دقيق تر  شناخت  و  آگاهي  خود 

متفکران و مدیران بر وفق آن مباني و معيارها، به ترویج و تعميم آنها 

در کل جامعه مبادرت نماید. ایفاي چنين رسالت مهمي نيازمند تالش و 

کوشش سازمان یافته دانشگاهيان در پرتو نظم و انضباط و قانونمندي 
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است. آیين نامه حاضر بر مبناي چنين تفکري، با نظر به اصول عمومي 

و اختصاصي حاکم بر دانشگاه ها براساس مصوبه شوراي عالي انقالب 

فرهنگي و به منظور توسعه و تشویق فعاليتها و حمایت از حقوق سياسي 

تدوین  کشور  موضوعه  قوانين  چهارچوب  در  دانشگاهيان  اجتماعي  و 

گردیده است.

فصل اول : كليات و تعاریف

ماده 1. در این آیين نامه تعاریف زیر مورد نظر است:

1-1. دانشگاه: به هر یك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و 

پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي اطالق مي شود.

تبصره : هر مرکز یا واحد دانشگاهي وابسته به دانشگاه هاي دولتي در 

دیگر شهرها و نيز هر واحد دانشگاه غيردولتي در این آیين نامه همانند 

دانشگاه محسوب مي شود.

علمي  هيأت  اعضاي  و  دانشجویان  از  عبارت   : دانشگاهيان   .1-2

دانشگاه مي باشد.

3-1. تشکل اسالمي: جمعيتي مرکب از دانشگاهيان است که پس از 

دریافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذي صالح )هيأت نظارت دانشگاه 

- مصّرح در فصل سوم این آیين نامه( در جهت تحقق اهداف اسالمي 

و ارزشهاي انقالب و نظام اسالمي مصّرح در چهارچوب قانون اساسي 

و این آیين نامه فعاليت مي نماید.

4-1. عضو: به هر یك از دانشگاهيان که نسبت به ثبت نام خود در 

دفتر اعضاي هر یك از تشکلهاي اسالمي اقدام نموده و پذیرفته شده 

تشکل  اساسنامه  با  موافقت  منزله  به  )عضویت  مي شود.  اطالق  است 

است.(
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تبصره : هر فرد تنها مي تواند در زمان واحد، در یك تشکل اسالمي 

عضویت داشته باشد و در غير این صورت عضویت مؤخر قابل قبول 

است.

ماده 2. محدوده فعاليت:

در  اسالمي  تشکل هاي  اجتماعي  و  فرهنگي  سياسي،  فعاليت  نوع  هر 

حدود اساسنامه تشکل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات 

دانشگاه و این آیين نامه و سایر قوانين موضوعه کشور مجاز است.

تابع  دانشگاه  از  خارج  در  اسالمي  تشکلهاي  هاي  فعاليت   : تبصره 

قانون احزاب است.

و  آزاد  تریبون  ميزگرد،  راهپيمایي،  تجمع،  برگزاري سخنراني،   .2-1

نظارت  هيأت  از  مجوز  ارائه  با  دانشجویي  تشکلهاي  تابلوهاي  نصب 

دانشگاه امکان پذیر است.

علمي  نشریات  استثناي  به  نشریه اي  نوع  هر  انتشار   : تبصره1 

دانشگاهي با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت مي گيرد.

مجوز  با  رایانه اي  اطالع رساني  پایگاه  نوع  هر  راه اندازي   : تبصره2 

شوراي فرهنگي دانشگاه صورت مي گيرد.

نوع  هر  مغایرت  صورت  در  دانشگاه  فرهنگي  شوراي   :  3 تبصره 

فعاليت فرهنگي، سياسي و اجتماعي با مصالح دانشگاه، ضوابط شرعي و 

ارزش هاي انقالب اسالمي، مراتب را به ریاست دانشگاه اعالم مي نماید 

و ریيس دانشگاه موظف است در صورت اعالم شوراي فرهنگي و یا 

مشاهده موارد خالف از آنها جلوگيري کند.
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فصل دوم. تشکل ها:

ماده3. تشکل ها با طي مراحل زیر تأسيس مي گردند:

1-3.حداقل 5 نفر از دانشجویان یا 3 نفر از اعضاي هيأت علمي با 

داشتن شرایط زیر مي توانند به عنوان هيأت مؤسس با ارائه نام مشخصي 

براي تشکل، تقاضاي صدور پروانه فعاليت نمایند:

الف. اعتقاد و التزام عملي به اسالم، والیت فقيه و قانون اساسي.

نيم  دو  حداقل  و  اسالمي  اخالق  و  شهرت  حسن  از  برخورداري  ب. 

سال تحصيلي اشتغال به تحصيل در دانشگاه مزبور براي تشکل هاي 

دانشجویي و حداقل دو سال استخدام رسمي آزمایشي براي تشکل هاي 

اعضاي هيأت علمي در دانشگاه مزبور.

2-3.کساني که به موجب ماده 7 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و 

انجمن هاي سياسي و صنفي از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي 

و یا شرکت در هيأت رهبري آن محرومند نمي توانند به عنوان هيأت 

مؤسس تقاضاي صدور پروانه براي ایجاد تشکل در مراکز آموزش عالي 

نمایند.

3-3. در صورت تأیيد صالحيت حداقل الزم اعضاي هيأت مؤسس 

) موضوع بند 1- 3 ( و تأیيد نام تشکل، هيأت نظارت دانشگاه حداکثر 

صادر  را  تشکل  تأسيس  با  اصولي  موافقت  کاري  روز  پانزده  ظرف 

مي نماید.

4-3. هيأت مؤسس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ 

دریافت موافقت اصولي فهرست اسامي اعضا و اساسنامه را به هيأت 

نظارت تسليم نماید. در غير این صورت درخواست تأسيس کان لم یکن 

تلقي مي شود.
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تبصره : التزام به قانون اساسي، والیت مطلقه فقيه، قوانين موضوعه 

تشکل  اساسنامه  در  مصرحا  بایستي  مصوب  نامه هاي  آیين  و  کشور 

آمده باشد.

حد  )در  اعضاء  اسامي  فهرست  دریافت  از  پس  نظارت  هيأت   .3-5

نصاب الزم( ، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسي و تصویب اساسنامه 

و صدور مجوز براي تشکل واجد شرایط اقدام مي نماید.

6-3. هيأت نظارت موظف است در صورت عدم تصویب اساسنامه، 

مراتب را به طور کتبي با ذکر دالیل و مستندات به متقاضيان اعالم 

نماید و متقاضيان مي توانند ظرف مدت یك ماه ضمن تأمين نظر هيأت 

نظارت تقاضاي تجدید نظر نمایند.

تبصره1. در صورت امتناع هيأت نظارت دانشگاه از صدور پروانه و یا 

اعتراض هيأت مؤسس تشکل به نظرات هيأت نظارت درباره اساسنامه 

تشکل، هيأت مؤسس مي تواند اعتراض خود را به هيأت نظارت مرکزي 

ارسال نماید و هيأت نظارت مرکزي  نامه(  آیين  این  )موضوع ماده 5 

واصله  اعتراض  به  نسبت  ماه  دو  مدت  حداکثر  ظرف  است  موظف 

رسيدگي و اعالم نظر نماید.

نظارت  هيأت  تأیيد  به  منوط  اساسنامه  در  تغيير  نوع  هر   .2 تبصره 

دانشگاه مي باشد.

احتساب  با  دانشجویي  تشکل هاي  اعضاي  تعداد  نصاب  حد   .3-7

هيأت مؤسس 3 درصد کل دانشجویان آن دانشگاه و حداقل 50 نفر 

مي باشد.

8-3. حد نصاب تعداد اعضاي تشکل هاي هيأت علمي با احتساب هيأت مؤسس 

5 درصد کل اعضاي هيأت علمي آن دانشگاه و حداقل 10 نفر مي باشد.
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فصل سوم - نظارت:

ماده 4. به منظور حمایت از حقوق سياسي و اجتماعي دانشگاهيان و 

انجام وظایف مقرر در این آیين نامه، هيأت نظارت در هر دانشگاه با 

ترکيب و شرح وظایف زیر تشکيل مي شود:

1-4.ترکيب هيأت نظارت دانشگاه:

الف. ریيس دانشگاه )ریيس هيأت(.

ب. مسئول نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.

و  درمان  بهداشت،  یا  فنآوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  نماینده  ج. 

آموزش پزشکي یا دانشگاه آزاد اسالمي حسب مورد.

2-4.وظایف هيأت نظارت دانشگاه:

تشکل هاي  مؤسس  اعضاي  صالحيت  و  اساسنامه  بررسي  الف. 

اسالمي.

تشکل هاي  براي  فعاليت  پروانه  صدور  و  اصولي  موافقت  اعالم   . ب 

اسالمي.

آیين  این   2-1 بند  )موضوع  تشکلها  فعاليت  انجام  مجوز  صدور   . ج 

نامه(.

د . نظارت بر حسن اجراي انتخابات تشکل هاي اسالمي .

ه .  رسيدگي به تخلفات تشکلها براساس آیين نامه مربوط.

و . رسيدگي به شکایات واصل شده از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي 

در ارتباط با فعاليت هاي تشکل هاي اسالمي.

ز . توقف و یا لغو پروانه فعاليت تشکل هاي اسالمي.

تبصره : هيأت نظارت دانشگاه مي تواند پس از تایيد هيأت مرکزي 

به   ) و   ، ه   ، د   ، )ج  بندهاي  شامل  را  خود  وظایف  از  بخشي  نظارت 
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شورایي متشکل از معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشگاه ، معاونت دفتر 

نهاد نمایندگي در دانشگاه و نماینده وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و 

فنآوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسالمي 

حسب مورد تفویض نماید .

ماده 5. به منظور انجام وظایف مقرر در این آیين نامه، هيأت نظارت 

مرکزي در وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسالمي با ترکيب و شرح وظایف زیر 

تشکيل مي شود:

1-5. ترکيب هيأت نظارت مرکزي:

الف ( وزیر یا ریيس دستگاه.

ب ( ریيس نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.

ج ( یکي از معاونان وزیر یا ریيس دستگاه به انتخاب وي.

د ( یك نفر از رؤساي دانشگاه ها حسب مورد.

ه ( نماینده شورایعالي انقالب فرهنگي.

و ( در مواردي که مسائل مربوط به بسيج دانشجویي در هيأت نظارت 

با حق رأي در آن  مرکزي مطرح شود فرمانده نيروي مقاومت بسيج 

هيأت حضور خواهد داشت. 

2-5. وظایف هيأت نظارت مرکزي:

در تصميمات هيأت  تجدیدنظر  درخواستهاي  به  نسبت  رسيدگي  الف. 

نظارت دانشگاه ها و تخلفات آنها حداکثر ظرف مدت دو ماه.

حسب  نامه  آیين  این  اجرایي  دستورالعمل هاي  تصویب  و  تدوین  ب. 

مورد.

ج. تدوین و تصویب آیين نامه رسيدگي به شکایات و تخلفات تشکلهاي اسالمي.
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مصوبه  براساس  که  دانشگاهيان  اسالمي  تشکلهاي  کليه   .  6 ماده 

تشکيل  فرهنگي  انقالب  شورایعالي   70/08/28 مورخ   265 جلسه 

شده اند قانوني اند و رسميت دارند.

1-6 .فعاليت هاي کليه تشکلهاي اسالمي دانشگاهي از تاریخ تصویب 

براساس مفاد این آیين نامه خواهد بود.

سال  یك  در ظرف  حداکثر  موظفند  مزبور  اسالمي  .تشکلهاي   6-2

اساسنامه هاي خود را با این آیين نامه تطبيق دهند.

از  کدام  مرکزي،هر  نظارت  هيأت  تشخيص  براساس  .چنانچه   6-3

تشکلهاي مزبور حائز شرایط نبودند با آن تشکل برخورد قانوني صورت 

مي گيرد.

به  دانشگاه  کمکهاي  عادالنه  توزیع  و  هماهنگي  مسئوليت  ماده7. 

تشکلها بر عهده هيأت نظارت خواهد بود.

1-7. مسئوالن ذیربط تنها مجازند به تشکلهایي تسهيالت ارائه داده 

و یا اجازه استفاده از امکانات دانشگاه ها را بدهند که مجوز فعاليت را 

طبق این آیين نامه دریافت کرده باشند.

ماده 8 . دستورالعمل هاي اجرایي این آیين نامه و همچنين آیين نامه 

رسيدگي به شکایات و تخلفات تشکلهاي اسالمي در جلسه مشترک 

فنآوري و  ، تحقيقات و  نظارت مرکزي وزارتخانه هاي علوم  هيأتهاي 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسالمي در محل 

دبيرخانه شورایعالي انقالب فرهنگي و در شکل واحد به تصویب نهایي 

مي رسد.

آیين نامه فوق در 5 ماده و 8 تبصره در جلسه 448 مورخ 6/9/ 1378 شورایعالي 

انقالب فرهنگي به تصویب رسيد و از تاریخ تصویب ، آیين نامه هاي مغایر با آن 
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ملغي شد و موارد ذیل طي جلسات آتي شورا مصوب  و به آیين نامه 

افزوده شد:

- تبصره 2 الحاقي به بند 1- 2 مصوب جلسه 511 مورخ 1381/11/8 

مورخ   493 جلسه  مصوب  نامه  آیين     4-2 بند  به  الحاقي  تبصره   -

 1380/11/09

- بند " و" ماده 5 )ترکيب هيأت نظارت مرکزي( مصوب جلسه 472 

مورخ 79/10/13

- مواد 6 تا 8  مصوب جلسه 449 جلسه مورخ 1378/07/06 



    آیين نامه های تشکل های دانشجویی                                                                          76

دستورالعمل اجرایي آیين نامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان

مقدمه:

شد  مقرر  دانشگاهيان  اسالمي  تشکل هاي  نامه  آیين  ابالغ  از  پس 

علوم،  وزارتخانه هاي  توسط  مزبور  نامه  آیين  اجرایي  دستورالعمل 

تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد 

اسالمي به منظور احصاء مسائل اجرایي براي مدت سه سال به صورت 

آزمایشي تدوین و ابالغ گردد. 

با انقضاي مدت آزمایشي مذکور و در اجراي قسمت )ب( از بند 2 ماده 

5 آیين نامه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان مصوب جلسه 448 مورخ 

78/6/9 و نيز ماده 8 )تکميلي( مصوب جلسه 449 مورخ 78/7/6 و مفاد 

تکلمه و تبصره هاي الحاقي مصوب جلسه 472 مورخ 1379/10/13 و 

جلسه 493 مورخ 1380/11/9 و جلسه 511 مورخ 1381/11/8 شوراي 

عالي انقالب فرهنگي و به منظور تسهيل و تسریع در انجام وظایف و 

مسئوليت هاي هيأت نظارت دانشگاه ها، دستورالعمل اجرایي این آیين 

نامه به شرح زیر تدوین گردیده است که براي اجرا ابالغ مي گردد.

بخش اول . شرح وظایف دبيرخانه هيأت نظارت، نحوه تشکيل 

جلسات هيأت نظارت و مراحل صدور مجوز فعاليت ها

ماده1. دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و وظایف آن:

1-1. به منظور تسهيل در انجام فعاليت هاي هيأت نظارت دانشگاه 

در زمينه تماس و مکاتبه با تشکل هاي اسالمي و سایر نهادهاي ذیربط 

، حفظ و نگهداري اسناد و مدارک، دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه با 
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شرح وظایف زیر تشکيل مي گردد:

الف( اعالم دستور کار و دعوت از اعضاء براي شرکت در جلسات هيأت 

نظارت دانشگاه و یا واحد دانشگاهي

ب( تشکيل نظام بایگاني، ثبت و نگهداري اسناد و مکاتبات و طبقه بندي 

پرونده ها

تشکل  تأسيس  متقاضي  مؤسس  هيأت  کتبي  درخواست  دریافت  ج( 

اسالمي و طرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه

د( دریافت درخواست کتبي صدور مجوز فعاليت و طرح آن در جلسات 

رسمي هيأت نظارت دانشگاه

در  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  سوي  از  مطروحه  شکایات  دریافت  ه( 

ارتباط با فعاليت هاي تشکل هاي اسالمي و طرح آنها در جلسات رسمي 

هيأت نظارت دانشگاه

و( ابالغ تصميم هيأت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب و با امضاي 

ریاست دانشگاه در مهلت قانوني تعيين شده به تشکل اسالمي

ز( تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروري بنا به دستور رئيس 

هيأت نظارت دانشگاه

ح( تهيه و تنظيم گزارش جلسات هيأت نظارت دانشگاه و ارسال آن با 

امضاي ریاست دانشگاه براي دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي

اسالمي  تشکل هاي  نامه  آیين  مورد  در  موقع  به  اطالع رساني  ط( 

دانشگاهيان و دستورالعمل هاي اجرایي آن به دانشگاهيان و تشکل  هاي 

اسالمي 

تخلفات  به  رسيدگي  منصفه  هيأت  جلسات  تشکيل  و  دعوت  ي( 

دانشجویان



    آیين نامه های تشکل های دانشجویی                                                                          78

گزارش  اخذ  و  دانشگاه  نظارت  هيأت  مصوبات  اجراي  پيگيري  ک( 

فعاليت هاي تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان

ل( انجام سایر امور محوله

علمي  هيأت  اعضاي  یا  کارمندان  از  نفر  یك  دانشگاه  رئيس   .1-2

دانشگاه را به عنوان مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه انتخاب و 

به اعضا معرفي مي نماید.

ماده2. نحوه تشکيل جلسات هيأت نظارت دانشگاه:

به درخواست  1-2. هيأت نظارت دانشگاه جهت رسيدگي به هنگام 

کتبي تشکل ها و یا صدور مجوز فعاليت هاي مختلف اجتماعي، سياسي، 

فرهنگي و انجام دیگر وظایف محوله در فواصل زماني معين و یا به 

طور فوق العاده تشکيل جلسه مي دهد. 

مي توانند  نظارت  هيأت  اعضاي  سوم  دو  یا  دانشگاه  رئيس  تبصره: 

به  موظف  هيأت  رئيس  و  نمایند  فوق العاده  جلسه  تشکيل  درخواست 

دعوت از اعضا براي تشکيل جلسه فوق العاده مي باشد.

2-2. جلسات هيأت نظارت با حضور ریاست دانشگاه )رئيس هيأت( و 

حداقل یك عضو دیگر رسمي است.

معاون  و  دانشگاه  نظارت  هيأت  دبيرخانه  مسئول  حضور   .2-3

دانشجویي و فرهنگي دانشگاه و نماینده تشکل اسالمي )حسب مورد( 

در جلسات بدون حق رأي و با موافقت رئيس دانشگاه بالمانع است.

ماده3. نحوه صدور مجوز فعاليت ها:

1-3. کليه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان در دانشگاه الزم است در 

صورت تمایل به انجام هر یك از فعاليت هاي مندرج در بند )1- 2( 

آیين نامه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان نسبت به اخذ مجوز از هيأت 
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نظارت دانشگاه طبق مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.

2-3. تشکل هاي اسالمي متقاضي صدور مجوز فعاليت بایستي برگ 

درخواست مجوز فعاليت )پيوست دستورالعمل اجرایي( را تکميل و براي 

ثبت و تشکيل پرونده به دبيرخانه هيأت نظارت تحویل نمایند.

نظارت  هيأت  توسط  مجوز  ارائه  و  پاسخگویي  مهلت  حداکثر   .3-3

دانشگاه در مورد فعاليت هایي نظير: سخنراني، تشکيل ميزگرد، تریبون 

آزاد و نصب تابلو از تاریخ ثبت درخواست کتبي در دبيرخانه هيأت، هفت 

روز کاري و در مورد تجمع و راهپيمایي چهار روز کاري مي باشد.

تبصره: تشکل هاي اسالمي که درخواست انجام فعاليت هاي مندرج 

در بند 3-3 دستورالعمل را دارند الزم است با توجه به حداکثر مهلت 

قانوني پاسخگویي از سوي هيأت نظارت دانشگاه تاریخ برنامه خود را 

تنظيم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي اجتناب 

نمایند.

تعيين  قانوني  مهلت  در  است  موظف  دانشگاه  نظارت  هيأت   .3-4

شده در بند  3-3 دستورالعمل، نسبت به تشکيل جلسه رسمي، بررسي 

مدارک، اخذ تصميم و اعالم کتبي آن اقدام نماید. رئيس هيأت مسئول 

این امر مي باشد و عدم پاسخگویي در مهلت مقرر به منزله تأیيد تلقي 

مي شود.

5-3. در صورت عدم موافقت هيأت نظارت دانشگاه با درخواست کتبي 

تشکل، ضروریست دالئل عدم موافقت، به صورت مکتوب و مستدل در 

مهلت تعيين شده در بند 3-3 به تشکل اسالمي ابالغ شود.

تبصره1: چنانچه تشکل اسالمي نسبت به رأي هيأت نظارت دانشگاه 

اعتراض داشته باشد مي تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت یك 
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هفته از تاریخ ابالغ رأي هيأت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب به 

نيز الزم  دانشگاه  متعاقبًا هيأت نظارت  ارائه و  نظارت  دبيرخانه هيأت 

است نظر نهایي خود را ظرف مهلت هفت روز کاري از تاریخ دریافت 

اعتراض کتبًا به تشکل اعالم نماید.

هيأت  نهایي  نظر  به  اسالمي  تشکل  اعتراض  صورت  در  تبصره2: 

نظارت دانشگاه یا امتناع هيأت نظارت از پاسخگویي، موضوع در صورت 

درخواست تشکل به هيأت نظارت مرکزي ارجاع و رأي هيأت نظارت 

مرکزي الزم االجرا است. 

تاریخ  از  ماه  است ظرف 2  نظارت مرکزي مکلف  : هيأت  تبصره3 

دریافت اعتراض به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نماید. این 

تصميم مي بایست ظرف یك هفته به صورت مکتوب به هيأت نظارت 

دانشگاه اعالم شود.

قالب  در  و  مشترک  صورت  به  مي توانند  اسالمي  تشکل هاي   .3-6

برنامه واحد از هيأت نظارت دانشگاه تقاضاي مجوز فعاليت کنند. بدیهي 

است در این گونه موارد، برگ درخواست توسط نمایندگان تشکل هاي 

مزبور تکميل و امضا مي شود.

رعایت  زمان  تا  و  نداشته  مکرر  مجوز  اخذ  به  نياز  تابلو  نصب   .3-7

مقررات، مجوز اخذشده به قوت خود باقي است و مطالب مندرج در آن 

طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویي قابل رسيدگي است.

تشکل هاي  نامه  آیين   2-1 بند  به  الحاقي  تبصره  به  مستنداً   .3-8

 1381/11/8 مورخ   511 شماره  جلسه  )مصوبه  دانشگاهيان  اسالمي 

شوراي عالي انقالب فرهنگي( : »راه اندازي هر نوع پایگاه اطالع رساني 

با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت مي گيرد.«
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. نحوه بررسي و صدور مجوز ایجاد تشکل و  بخش دوم 

نظارت بر اجراي انتخابات

ماده4. اعالم موافقت اصولي:

دانشگاهيان  اسالمي  تشکل هاي  تأسيس  براي  اصولي  موافقت  اعالم 

نامه تشکل هاي اسالمي  آیين  در  مندرج  اساس ضوابط  بر  مي بایست 

دانشگاهيان و رعایت نکات زیر انجام پذیرد:

به  کتبي  اعالم  مؤسس،  هيأت  اعضاي  صالحيت  بررسي  در   .4-1

اعتقاد و التزام عملي به اسالم، والیت مطلقه فقيه و قانون اساسي براي 

تشکل هاي  نامه  آیين    3-1 بند  الف  قسمت  در  مندرج  شرایط  احراز 

اسالمي دانشگاهيان مکفي است به جز در مواردي که هيأت نظارت 

دانشگاه خالف این ادعا را بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل 

قبول احراز نماید.

2-4. احراز حسن شهرت و رعایت اخالق اسالمي بر عهده اعضاي 

نيز  مسئول  مراجع  طریق  از  مي تواند  هيأت  و  مي باشد  نظارت  هيأت 

استعالم نماید.

3-4. اعضاي هيأت مؤسس در هنگام ارائه تقاضاي خود نباید عضو 

هيچ تشکل اسالمي دیگري در درون دانشگاه باشند.

4-4. اعضاي هيأت مؤسس نباید طي دو ترم تحصيلي متوالي اخير 

و یا سه ترم غير متوالي قبل از ارائه درخواست تأسيس تشکل مشروط 

شده باشند.

5-4. هيأت مؤسس متقاضي ایجاد تشکل باید تعهد کتبي مبني بر 

عدم فعاليت تا زمان صدور مجوز )اعم از اعالم موجودیت یا انجام سایر 

فعاليت ها( نماید.
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6-4. مدت زمان مجاز براي مکاتبات و انجام مراحل بررسي صالحيت 

از تاریخ  هيأت مؤسس توسط هيأت نظارت دانشگاه حداکثر یك ماه 

درخواست کتبي است و هيأت نظارت موظف است طبق بند 3-3 آیين 

نامه ظرف مدت 15 روز کاري پس از اتمام مراحل بررسي، در صورت 

در  و  اصولي  موافقت  به صدور  نسبت  تأیيد صالحيت هيأت مؤسس، 

صورت عدم تأیيد نسبت به اعالم کتبي دالئل رد صالحيت، به صورت 

نماید.  اقدام  دانشگاه  نظارت  هيأت  دبير  امضاي  با  شده  طبقه بندي 

اعضاي هيأت مؤسس رد صالحيت شده ظرف مدت ده روز از تاریخ 

ابالغ کتبي رأي هيأت نظارت دانشگاه مي توانند به رأي هيأت نظارت 

دانشگاه در هيأت نظارت مرکزي اعتراض نمایند.

تبصره: در مواردي که براي بررسي صالحيت هيأت مؤسس نياز به 

مراحل  انجام  براي  مجاز  زمان  مدت  باشد،  قضایي  محاکم  با  مکاتبه 

بررسي تا 45 روز قابل افزایش است.

ماده 5 . رئوس اصلي و ساختار اساسنامه :

رعایت موارد زیر در محتوا و ساختار اساسنامه تشکل هاي اسالمي الزم 

است:

1-5. تصریح نکات مندرج در تبصره بند 4-3  آیين نامه

2-5. مبتني بودن تصميمات و فعاليت هاي تشکل بر آراي اعضا که 

حد نصاب آراي مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.

تبصره: تنها اعضاي تشکل مي توانند در انتخابات شوراي مرکزي آن 

تشکل شرکت نمایند.

3-5. معرفي ارکان تشکل و تشکيالت زیر مجموعه آنان.

4-5. شرح دقيق وظایف ارکان تشکل.
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اخذ  و  آنها  رسميت  نصاب  حد  جلسات،  تشکيل  چگونگي   .5-5

تصميم.

تشکل  از  اعضا  خروج  و  عضوگيري  نحوه  عضویت،  شرایط   .5-6

)اخراج یا استعفا(.

اسالمي  تشکل هاي  مرکزي  شوراي  در  عضویت  نامزدهاي  تبصره: 

نباید طي دو ترم متوالي و یا سه ترم غير متوالي مشروط شده باشند.

7-5. پایبندي به احکام اسالمي و اعالم کتبي اعتقاد به موارد مندرج 

در قسمت الف بند 1-3  آیين نامه از سوي نامزدهاي عضویت در هيأت 

مرکزي، هسته مرکزي و یا شوراي مرکزي تشکل اسالمي.

8-5. نحوه انحالل تشکل.

9-5. نحوه رفع اختالف تشکل در صورت بروز اختالف بين اعضاي 

شوراي مرکزي آن به صورت صریح و روشن.

اول و سایر دوره ها و  انتخابات در مرتبه  برگزاري  10-5. چگونگي 

از  انتخابات  ابطال  رأي  صدور  صورت  در  انتخابات  تجدید  همچنين 

سوي مراجع صالحه ذیربط.

نشدن  برگزار  صورت  در  تشکل  قانوني  فعاليت  تداوم  نحوه   .5-11

انتخابات شوراي  تعویق  یا  و  مقرر  در موعد  انتخابات شوراي مرکزي 

مرکزي.

12-5. نحوه تغيير در اساسنامه تشکل اسالمي.

مجمع  به  آن  تصویب  نحوه  و  تشکل  مالي  ترازنامه  اعالم   .5-13

عمومي تشکل و مراجع ذي ربط.

14-5. تصریح به انتفاعي نبودن تشکل، عدم سوء استفاده از امکانات 

مالي دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشکل.
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مي بایست  ها  دانشگاه  فعلي  و  رسمي  اسالمي  تشکل هاي  تبصره: 

تطبيق  به  نسبت  این دستورالعمل  ابالغ  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت سه 

در  نمایند،  اقدام  دستورالعمل  این  و  نامه  آیين  مفاد  با  خود  اساسنامه 

دستورالعمل  مفاد  نشدن  رعایت  یا  و  اساسنامه  تطبيق  عدم  صورت 

فعاليت تشکل مزبور غير قانوني است.

ماده 6 . بررسي اساسنامه:

تشکل هاي  اساسنامه  است  موظف  دانشگاه  نظارت  هيأت   .  6-1

اسالمي را به منظور رعایت مفاد آیين نامه و ماده 5 این دستورالعمل 

بررسي نموده و در صورت عدم رعایت نکات فوق مراتب را کتبًا و با 

ذکر نکات مورد استناد ظرف مدت دو ماه )مهلت مقرر در بند 5-3 آیين 

نامه( به هيأت مؤسس اعالم نماید.

2-6 . هر گونه تغيير در اساسنامه مصوب الزم است در هيأت نظارت 

دانشگاه به تصویب برسد.

ماده 7. نظارت بر انتخابات:

هر  نظارت  هيأت  نامه،  آیين   4-2 بند  "د"  قسمت  اساس  بر   .7-1

دانشگاه وظيفه نظارت بر حسن اجراي انتخابات را بر عهده دارد.

2-7. تشکل هاي اسالمي موظفند دو هفته قبل از برگزاري هر گونه 

انتخابات، تاریخ پيشنهادي خود را به صورت کتبي در زمينه انتخابات 

اعالم  دانشگاه  نظارت  هيأت  به  ذیربط  مسئولين  با  هماهنگي  براي 

نمایند.

هفته  یك  مدت  ظرف  حداکثر  است  موظف  نظارت  هيأت  تبصره: 

از تاریخ اعالم تشکل موافقت خود را با تاریخ تعيين شده کتبًا اعالم 

نماید و در صورت عدم موافقت، دالیل خود را در همان مهلت کتبًا و با 
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امضاي رئيس هيأت نظارت به تشکل ابالغ کند، در این صورت تشکل 

موظف است زمان دیگري را براي برگزاري انتخابات به هيأت نظارت 

دانشگاه پيشنهاد نماید.

3-7. هيأت نظارت دانشگاه مي تواند با صالحدید، نماینده خود را که 

انتخابات  از اعضاي هيأت منصفه است براي نظارت بر  المقدور  حتي 

معرفي نماید. در این صورت تشکل نيز با انتخاب و معرفي یك نماینده 

)به صورت مکتوب( از جانب خود موظف به همکاري با نماینده هيأت 

نظارت دانشگاه است.

4-7. نماینده هيأت نظارت بر روند اجراي انتخابات، بدون دخالت در 

امور اجرایي، نظارت نموده و نحوه برگزاري و انطباق انتخابات با مفاد 

اساسنامه مصوب را به صورت کتبي و مستند به هيأت نظارت دانشگاه 

گزارش مي نماید.

5-7. چنانچه هر یك از تشکل هاي اسالمي بدون اخذ موافقت هيأت 

نظارت دانشگاه و یا بر خالف مفاد اساسنامه مصوب، اقدام به برگزاري 

انتخابات نمایند نتایج انتخابات مذکور از سوي هيأت نظارت غير قابل 

قبول و باطل اعالم مي شود.
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بخش سوم . نحوه طرح و رسيدگي به شکایات و تخلفات 

تشکلهاي اسالمي

ماده 8 . تعاریف:

1- 8 . محدوده دانشگاه : عبارت است از محوطه دانشگاه ، دانشکده ها 

، خوابگاه ها و بيمارستان هاي آموزشي

برگزاري  زمان  در  که  فضاهاي  و  اماکن  سایر  و  اردوگاه ها  تبصره: 

مراسم، همایش ها و گردش هاي علمي، فرهنگي، تفریحي و ... براي 

در  قرار مي گيرند  استفاده  از تشکل ها مورد  برنامه هاي هر یك  انجام 

حکم محدوده دانشگاه ها مي باشند.

2- 8 . توقف فعاليت: به وضعيتي مي گویند که تشکل علي رغم در 

اختيار داشتن مجوز، حق هيچگونه فعاليتي ندارد.

3- 8 . تعليق مجوز: به وضعيتي مي گویند که مجوز تشکل به علت 

تخلف باید در هيأت نظارت دانشگاه بررسي شود و تا قبل از اعالم نظر 

هيأت نظارت، تشکل حق هيچگونه فعاليتي نخواهد داشت.

علت  به  تشکل  مجوز  که  مي گویند  وضعيتي  به  مجوز:  لغو   .  8  -4

تخلف یا تخلفات با رأي هيأت نظارت دانشگاه ابطال مي گردد.

ماده 9. رسيدگي به تخلفات تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان مطابق 

این دستورالعمل، در محدوده هر دانشگاه، در صالحيت هيأت نظارت 

دانشگاه و با حضور هيأت منصفه مي باشد و شکایات به عمل آمده از 

قابل  نظارت  هيأت  در  حقيقي،  شخصيت  حيث  از  تشکل ها،  اعضاي 

یا مراجع  انضباطي  نبوده و حسب مورد در صالحيت کميته  رسيدگي 

ذیربط خواهد بود. 

طریق  از  که  شکایاتي  به  تنها  ها  دانشگاه  نظارت  هيأت  تبصره: 
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دبيرخانه هيأت در دستور کار جلسات هيأت نظارت دانشگاه و هيأت 

منصفه قرار مي گيرد رسيدگي به عمل مي آورد و دبيرخانه هيأت موظف 

است به ترتيب دریافت شکایات و اولویت )با تشخيص رئيس هيأت( 

آنها را در جلسه هيأت نظارت دانشگاه مطرح کند.

ماده 10. رسيدگي به تخلفات تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان مندرج 

در مواد 18 به بعد این دستورالعمل، با ارائه گزارش تخلف توسط هر یك 

از اعضاي هيأت نظارت دانشگاه یا اعضاي شوراي فرهنگي و یا طرح 

شکایت توسط اشخاص حقيقي یا حقوقي به دبيرخانه هيأت نظارت در 

دستور کار جلسات هيأت نظارت قرار مي گيرد.

ماده 11. هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشکل ها داراي 5 عضو 

اصلي و یك عضو علي البدل است که به ترتيب زیر پيشنهاد و احکام 

آنان از سوي رئيس دانشگاه صادر مي شود:

الف( یك نفر از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا

ب( یك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي 

دانشگاه

ج( دو نفر از اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه )یك نفر اصلي و یك نفر 

عضو علي البدل( به انتخاب آن شورا

د( دو نفر از دانشجویان آشنا به مسایل فرهنگي - سياسي به انتخاب 

شوراي فرهنگي دانشگاه

ماده 12. جلسات هيأت منصفه با دعوت کتبي دبيرخانه هيأت نظارت 

از کليه اعضاي هيأت منصفه، تشکيل و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا 

از اعضاي  با رأي حداقل 3 نفر  یابد و تصميمات متخذه  رسميت مي 

حاضر در جلسه معتبر است.
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تبصره 1: عضو علي البدل در غياب هر یك از اعضاي اصلي هيأت 

منصفه حق رأي خواهد داشت. 

تبصره2: دبير هيأت منصفه در اولين جلسه این هيأت از بين اعضا و 

توسط اعضا انتخاب مي شود.

از دریافت شکایت،  رئيس هيأت نظارت موظف است پس  ماده13. 

تشکل مورد نظر را با ابالغ کتبي مطلع نموده و زمان تشکيل جلسه 

رسيدگي را حداقل یك هفته قبل از رسيدگي شکایت به تشکل، شاکي 

و اعضاي هيأت منصفه کتبًا اعالم نماید.

تبصره: چنانچه تشکل به تاریخ تعيين شده براي رسيدگي اعتراض 

به  را  با صالحدید جلسه  دانشگاه مي تواند  نظارت  هيأت  باشد،  داشته 

زمان دیگري موکول نماید، به هر حال تاریخ جلسه رسيدگي نمي تواند 

بيشتر از 20 روز کاري از زمان دریافت شکایت تعيين شود.

منصفه،  هيأت  حضور  در  رسيدگي  جلسه  تشکيل  از  پس  ماده14. 

شکایت و یا گزارش دریافتي قرائت و دفاعيات نماینده تشکل استماع 

منظور  به  را  نظارت مي توانند سؤاالتي  اعضاي هيأت  مي شود. سپس 

روشن شدن موضوع و امکان تصميم گيري دقيق تر توسط هيأت منصفه 

مطرح نمایند.

تبصره: هيأت نظارت موظف است امکان دفاع براي نماینده تشکل و 

شاکي را فراهم آورد.

ماده 15. پس از اعالم ختم رسيدگي توسط هيأت نظارت دانشگاه، 

هيأت منصفه به منظور پاسخ به دو سؤال تشکيل جلسه خواهد  داد:

1. آیا تخلف واقع شده است یا خير؟

2. در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است یا خير؟
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ماده16. هيأت منصفه موظف است بالفاصله پس از ختم رسيدگي و 

در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعالم نماید.

ماده17. هيأت نظارت موظف است پس از اعالم نظر هيأت منصفه، 

و  نامه  آیين  مفاد  مطابق  را  خود  رأي  کاري  روز   3 ظرف  حداکثر 

دستورالعمل حاضر و براساس نظر هيأت منصفه صادر نماید.

تبصره: رأي صادره توسط هيأت نظارت در صورتي معتبر و قابل اجرا 

است که حداقل به امضاي دو عضو هيأت نظارت رسيده باشد.

زیر  شرح  به  را  خود  رأي  رسيدگي  از  پس  نظارت  هيأت  ماده 18. 

صادر مي نماید:

بند  تعهد مذکور در  1- 18. در صورتي که هيأت مؤسس برخالف 

5-4 دستورالعمل اقدام نماید اعضاي هيأت مؤسس به مدت 3 تا 6 ماه 

از حق تأسيس تشکل محروم خواهند شد.

2- 18. در صورتي که تشکل بر خالف اساسنامه مصوب خود اقدام 

نماید با تشخيص هيأت نظارت مجوز آن تشکل لغو خواهد شد.

3- 18. در صورتي که تشکل بدون دریافت مجوز فعاليت از هيأت 

نظارت مطابق بند 1-2 آیين نامه، اقدام به برگزاري سخنراني، تجمع، 

راهپيمایي، تریبون آزاد و یا نصب تابلوي آزاد نماید براي بار اول تشکل 

انجام آن فعاليت محروم و در صورت  از حق  تا دو ماه  به مدت یك 

تکرار، تشکل به مدت 3 تا 4 ماه از انجام فعاليت هاي مندرج در بند 

1-2 آیين نامه محروم و بار سوم به تعليق مجوز محکوم مي شود.

4- 18. در صورتي که تشکل از طریق فعاليت خود در امور جاري 

دانشگاه ایجاد اخالل نماید به گونه اي که موجب توقف امور آموزشي 

دانشگاه شود به تعليق مجوز از 3 تا 6 ماه محکوم مي شود.
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5- 18. در صورتي که تشکل آزادي هاي مشروع و مصرح اشخاص 

نشر  اهانت،  افترا،  تهمت،  ایراد  به  یا  نماید  نقض  را  اساسي  قانون  در 

با  معاندت  و  قانوني  غير  گروههاي  و  احزاب  تبليغ  و  ترویج  اکاذیب، 

اصول قانون اساسي اقدام نماید مجازات وي بار اول توقف فعاليت از 3 

تا 6 ماه و در صورت تکرار تعليق مجوز خواهد بود.

انجام  اخذ مجوز، در هنگام  از  در صورتي که تشکلي پس   .18 -6

نماید،  نظارت عدول  هيأت  یا شروط  و  تعيين شده  از ضوابط  فعاليت 

براي بار اول به شوراي مرکزي تشکل تذکر کتبي داده مي شود و در 

صورت تکرار تخلف، به مدت 3 تا 6 ماه از انجام همان فعاليت محروم 

و در مرتبه سوم به تعليق مجوز محکوم مي شود.

7- 18. تعليق مجوز تنها در صورت تکرار تخلف در طول یك دوره 

انتخاباتي اعمال شده و پس از طي مدت مزبور و با برگزاري انتخابات 

جدید تشکل، هيأت نظارت بر حسب روند معمول مطابق آیين نامه و 

این دستورالعمل عمل مي نماید.

8 - 18. چنانچه تشکل در طول مدت تعليق، اقدام به هر گونه فعاليت 

مندرج در بند 1- 2 آیين نامه نماید، هيأت نظارت نسبت به لغو مجوز 

تشکل اقدام مي نماید.

نظارت موظف  تعليق مجوز، هيأت  به  در موارد محکوميت   .18 -9

است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز و 

مدت محکوميت اعالم نظر نماید.

ماده 19. رئيس هيأت نظارت ظرف یك هفته رأي صادره در موارد 

فوق را ابالغ کتبي مي نماید و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ، طرفين 
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مي توانند به رأي صادره اعتراض نمایند. در این صورت هيأت نظارت 

پرونده را ظرف مدت پانزده روز براي رسيدگي به هيأت نظارت مرکزي 

ارسال مي نماید. در این صورت اجراي حکم منوط به رأي هيأت نظارت 

مرکزي خواهد بود. 

هيأت  دانشگاه،  نظارت  هيأت  آراي  در  نظر  تجدید  مرجع  ماده20. 

نظارت مرکزي است و این هيأت موظف است ظرف مدت دو ماه از 

نظارت  از سوي هيأت  پرونده در خصوص رأي صادره  دریافت  تاریخ 

دانشگاه اعالم نظر نماید. رأي هيأت نظارت مرکزي قطعي است.

ماده 21. رسيدگي به تخلفات انتخاباتي:

1-21. مرجع رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تشکل ها، هيأت نظارت 

دانشگاه است.

2-21. هيأت نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماینده هيأت نظارت 

از  ارائه شکایت مکتوب و مستند  انتخاباتي و یا  مبني بر وقوع تخلف 

سوي یك سوم اعضاي تشکل اسالمي، اقدام به بررسي نحوه برگزاري 

انتخابات و مطابقت آن با این دستورالعمل و اساسنامه تشکل و اعالم 

رأي در مورد شکایت و یا اعتراضات مذکور مي نماید.

3-21. شکایت درباره نحوه برگزاري انتخابات حداکثر تا پانزده روز 

پس از اعالم نتایج انتخابات مزبور توسط تشکل قابل طرح و رسيدگي 

مي باشد.

4-21. رسيدگي به تخلفات انتخاباتي همانند دیگر تخلفات با حضور 

هيأت منصفه صورت مي پذیرد و هيأت نظارت دانشگاه پس از رسيدگي 

رأي خود را به شرح زیر اعالم مي نماید:

الف( در صورت جزئي بودن و بي تأثير بودن تخلف در نتایج انتخابات، 
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به تشکل اسالمي تذکر کتبي داده مي شود.

ب( در صورتي که انتخابات به طور کلي مخدوش تشخيص داده شود، 

رأي به ابطال انتخابات داده مي شود.

5-21. شاکي یا شاکيان مي توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعالم 

کتبي رأي هيأت نظارت دانشگاه، نسبت به رأي صادره از سوي این 

هيأت، به هيأت نظارت مرکزي اعتراض نمایند و هيأت نظارت مرکزي 

مکلف است ظرف مدت 45 روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع 

رسيدگي و رأي مقتضي صادر نماید. این رأي قطعي و الزم االجراست.

تبصره: در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشکل اسالمي به هيأت 

نظارت مرکزي، در طول مدت رسيدگي مجدد فعاليت هاي تشکل به 

حالت تعليق در مي آید.

موظف  اسالمي  تشکل  انتخابات،  ابطال  قطعيت  صورت  در   .21-6

هيأت  کتبي  رأي  اعالم  تاریخ  از  ماه  یك  مدت  ظرف  حداکثر  است 

هيأت  نماینده  نظارت  با  انتخابات  مجدد  برگزاري  به  نسبت  نظارت 

نظارت دانشگاه اقدام نماید.

7-21. در صورتي که تشکل اسالمي بر اساس رأي صادره نسبت به 

تجدید انتخابات در مهلت مقرر اقدام نکند کليه فعاليت هاي تشکل تا 

زمان برگزاري انتخابات مجدد با حکم هيأت نظارت دانشگاه به حالت 

تعليق در مي آید.

ماده22. مقررات نهایي:

تبصره و یك  بند و 18  ماده و 63  این دستورالعمل در 22   .22-1

پيوست در تاریخ 1382/2/23 در محل دبيرخانه شوراي عالي انقالب 

علوم،  وزارتخانه هاي  مرکزي  نظارت  هيأت هاي  تصویب  به  فرهنگي 
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تحقيقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد 

اسالمي رسيد.

2-22. این دستورالعمل از تاریخ تصویب آن، جایگزین دستورالعمل 

و  تحقيقات  علوم،  وزارتخانه هاي   1380/7/30 مورخ  مصوب  اجرایي 

مشابه  مقررات  سایر  و  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فنآوري 

مي گردد.

3-22. این دستورالعمل پانزده روز پس از ابالغ در کليه دانشگاه هاي 

کشور الزم اجرا است.
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  نمونه فرم درخواست مجوز فعاليت براي تشکل هاي اسالمي 

 )پيوست دستورالعمل اجرایي آیين نامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان(

........................... )نام تشکل اسالمي(  ضمن اعالم رعایت موارد زیر 

اساس  بر  را  دانشگاه درخواست مي نماید مجوز الزم  نظارت  از هيأت 

براي  اسالمي دانشگاهيان  تشکل هاي  نامه  آیين  اجرائي  العمل   دستور 

 ..... آزاد  تریبون  برپایي     ..... ميزگرد  تشکيل   ..... سخنراني  برگزاري 

تجمع دانشجویي ..... نصب تابلو ..... صادر نماید.

1- رعایت شعائر و مقدسات اسالمي

2- رعایت احترام و حرمت اشخاص حقيقي یا حقوقي

3- حفظ وحدت ملي و احترام به حقوق و کرامت اقليت هاي قومي و 

مذهبي

4- عدم استناد به مطالبي که انتشار آنها داراي منع قانوني است.

5- رعایت زمانبندي از پيش  تعيين شده

6- همکاري با مسئولين دانشگاه در انجام فعاليت

7- همکاري در تامين امنيت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجویان

8- حفظ اموال و رعایت محيط زیست دانشگاه

رعایت  زمان  تا  و  نداشته  مکرر  اخذ مجوز  به  نياز  تابلو  نصب  تذكر: 

 5 بند  مشمول  و  است  باقي  خود  بقوت  اوليه  مجوز  فوق  مقررات 

نمي باشد.

 جزئيات برنامه:

1- موضوع فعاليت:

2- مشخصات نماینده تشکل اسالمي و مسئول انجام فعاليت:
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3- تاریخ اجراي برنامه: روز ..... ماه ..... سال .....

4- زمان اجراي برنامه : از ساعت .....  لغایت .....

5- محل اجراي برنامه:

 6- اسامي سخنرانان یا شرکت کنندگان در ميزگرد

 الف (   ب (   ج (   

  د( 

 7- سایر توضيحات ضروري:

مهر و امضاي مجاز تشکل اسالمي

درخواست فوق در تاریخ ........................... به دبيرخانه هيات نظارت دانشگاه 
تحویل و با شماره ............................ به ثبت رسيد .

 مسئول دبيرخانه هيات نظارت دانشگاه
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آیين نامه اتحادیه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان 

)مصوب چهارصد و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 8/15/ 1380  ااشوراي 

عالي انقالب فرهنگي

ماده1. تعاریف :

قابل  است  مجمعي  دانشگاهيان«  اسالمي  تشکلهاي  اتحادیه   « الف( 

اطالق بر هر یك از:

1. تشکلهاي اسالمي دانشجویان

2. تشکلهاي اسالمي اعضاي هيأت علمي

که در چارچوب آیين نامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان در دانشگاه 

ها فعاليت مي نمایند و به اختصار در این آیين نامه »اتحادیه« ناميده 

مي شوند.

ب ( »عضو« هر یك از تشکلهاي اسالمي وابسته به اتحادیه در حکم 

یك عضو محسوب مي شوند.

ماده2. اهداف:

ميان  در  انسجام  و  هماهنگي  وحدت،  به  نيل  براي  جمعي  تالش   -

تشکلهاي عضو

- تعميق نگرش اسالمي، عالیق ملي و مردم ساالري دیني

و  آیين  راستاي  در  اتحادیه  اعضاي  توانمندي  از  بهينه  بهره گيري   -

ميثاق مشترک و منافع ملي

- تقویت روحيه اخالق جمعي و بنيانهاي اعتقادي اعضاي اتحادیه

ملي،  سطوح  در  دانشگاهي  تشکلهاي  با  سازنده  ارتباط  برقراري   -

منطقه اي و بين المللي در چارچوب منافع نظام اسالمي



 آیين نامه های تشکل های دانشجویی                                                                                       97

- تقویت بنيانهاي مشارکت، رقابت و قانونگرایي 

با عضویت حداقل 20 تشکل  دانشجویي  اسالمي  ماده3. تشکلهاي 

و تشکلهاي اسالمي اعضاي هيأت علمي با عضویت حداقل 8 تشکل 

مي توانند اتحادیه اي را تشکيل داده و از هيأت نظارت مرکزي ذي ربط 

پروانه فعاليت در داخل دانشگاه دریافت نمایند.

از تشکلهاي  اتحادیه اي متشکل  با تشکيل  تبصره1: مرجع موافقت 

اسالمي دانشگاهيان دو یا سه دستگاه ، هيأت نظارت مرکزي مشترک 

 3 ماده  در  مذکور  حدنصاب  تأیيد  براي  که  است  فوق  دستگاههاي 

تصميم گيري خواهد کرد.

واحدهاي  از  یکي  در  فعاليتي  بخواهد  اتحادیه اي  چنانچه  تبصره2: 

دانشگاهي عضو انجام دهد باید از طریق واحد عضو از هيأت نظارت آن 

دانشگاه مجوز الزم را اخذ نماید.

تبصره3 : تشکل عضو یك اتحادیه، در آن واحد نمي تواند در اتحادیه 

دیگري عضو باشد.

ماده4. رئوس اصلي و ساختار اساسنامه اتحادیه:

رعایت موارد زیر در تدوین محتوا و ساختار اساسنامه از سوي اتحادیه 

الزم است:

1-4. مبتني بودن فعاليت هاي اتحادیه بر اهداف مندرج در ماده2

2-4. مبتني بودن فعاليت هاي اتحادیه بر آراي اعضا

3-4. معرفي ارکان اتحادیه و تشکيالت زیرمجموعه آن و نحوه ارتباط 

اتحادیه با زیرمجموعه

4-4. شرح وظایف ارکان اتحادیه

5-4. چگونگي تشکيل جلسات، حدنصاب رسميت آنها و اخذ تصميم
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6-4. شرایط عضویت، نحوه عضوگيري و خروج اعضا از اتحادیه

7-4. اعالم کتبي التزام به قانون اساسي، والیت مطلقه فقيه، قوانين 

موضوعه کشور و آیين نامه هاي مصوب

8-4 . نحوه انحالل اتحادیه

و  دوره ها  سایر  و  اول  مرتبه  در  انتخابات  برگزاري  چگونگي   .4-9

همچنين تجدید انتخابات در صورت صدور رأي ابطال انتخابات

مقابل عملکرد و  در  قانوني  مراجع  به  پاسخگو  تعيين مرجع   .4-10

فعاليت هاي اتحادیه

11-4. نحوه تغيير در اساسنامه اتحادیه

12-4. اعالم عمومي ترازنامه مالي اتحادیه و نحوه تصویب آن

یکسال   ، نامه  آیين  این  ابالغ  تاریخ  از  موجود  اتحادیه هاي  تبصره: 

نامه  آیين  این  مفاد  با  خود  اساسنامه  تطبيق  به  نسبت  دارند  فرصت 

اقدام نمایند.

ماده5. کليه فعاليت هاي خارج از دانشگاه هر اتحادیه باید براساس 

قوانين و مقررات عمومي کشور باشد.

ماده6 . مرجع تصویب دستورالعملهاي اجرایي این آیين نامه از قبيل 

مراحل اخذ مجوز، رسيدگي به تخلفات و ... هيأت هاي نظارت مرکزي 

علوم،  وزارت  پزشکي،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مشترک 

تحقيقات و فنآوري و دانشگاه آزاد اسالمي مي باشد.
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دستورالعمل اجرایي

آیين نامه اتحادیه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان

مقدمه

دانشگاهيان  اسالمي  تشکل هاي  اتحادیه  نامه  آیين   6 ماده  اساس  بر 

مصوب جلسه 488 مورخ 1380/8/15 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 

دستورالعمل اجرایي آیين نامه مذکور به شرح ذیل ابالغ مي شود:

ماده 1. دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي و وظایف آن : 

اتحادیه هاي  نامه  آیين  در  مربوطه  تبصره هاي  و   3 ماده  به  توجه  با 

تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان، مسئوليت دبيرخانه بر عهده دبير هيأت 

نظارت مرکزي مي باشد که با شرح وظایف ذیل تشکيل مي شود:

1-1. اعالم دستور کار و دعوت کتبي از اعضاي هيأت نظارت مرکزي 

براي شرکت در جلسات دستگاه هاي مربوطه

و  مکاتبات  و  اسناد  نگهداري  و  ثبت  بایگاني،  نظام  تشکيل   .1-2

طبقه بندي پرونده ها

آن  و طرح  اتحادیه  تأسيس  تقاضاي  کتبي  درخواست  دریافت   .1-3

پس از تکميل پرونده در جلسات رسمي هيأت نظارت مرکزي

در  آن  طرح  و  فعاليت  مجوز  صدور  کتبي  درخواست  دریافت   .1-4

جلسات  مذکور

از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي  دریافت شکایات مطروحه   .1-5

در ارتباط با فعاليت هاي اتحادیه هاي تشکل هاي اسالمي و طرح آنها 
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در جلسات مربوطه

6-1. ابالغ تصميم هيأت نظارت مرکزي توسط دبير هيأت به متقاضي 

و مراجع ذیربط

7-1. تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات

8-1. اطالع رساني به موقع در مورد آیين نامه ها و دستورالعمل اجرایي 

ذیربط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

9-1. دعوت از اعضاء و هيأت منصفه براي تشکيل جلسه به منظور 

رسيدگي به تخلّفات و یا شکایات مربوط به اتحادیه

10-1. پيگيري اجراي مصوبات هيأت نظارت مرکزي و اخذ گزارش 

به  آن  ارائه  و  دانشگاهيان  اسالمي  تشّکل هاي  اتحادیه هاي  فعاليت 

هيأت نظارت مرکزي

با اتحادیه هاي موجود و ملزم ساختن آنها به تطبيق  11-1. مکاتبه 

دادن اساسنامه اتحادیه با آیين نامه و دستورالعمل هاي اجرایي آن

12-1. دریافت شکایات در مورد تخلف در انتخابات

ماده 2. نحوه تشکيل جلسات هيأت نظارت مرکزي:

1-2. جلسات مذکور براي انجام وظایف مصرح در بند 2- 5  آیين 

اتحادیه  نامه  آیين    6 ماده  و  دانشگاهيان  اسالمي  تشکل هاي  نامه 

تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان با نظر رئيس هيأت نظارت و در دفتر 

ایشان تشکيل مي شود.

تبصره: تشکيل جلسات فوق العاده با پيشنهاد حداقل 2 نفر از اعضاي 

هيأت نظارت مرکزي و با موافقت رئيس هيأت نظارت بالمانع است.

2-2. جلسات با حداقل 3 عضو هيأت نظارت مرکزي رسمي است و 
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تصميمات نيز با 3 رأي موافق قابل اجرا مي باشد.

3-2. حضور مسئول دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي و سایر مدعوین 

با موافقت رئيس هيأت نظارت مرکزي  و  بدون حق رأي  در جلسات 

بالمانع است.

ماده 3. نحوه صدور مجوز اتحادیه : 

اعالم موافقت اصولي براي تأسيس اتحادیه مي بایست بر اساس ضوابط 

مندرج در آیين نامه اتحادیه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان )ماده 3 و 

تبصره هاي مربوطه( انجام پذیرد.

1-3. شوراي مرکزي اتحادیه مي بایست درخواست کتبي خود را که به 

تأیيد اکثریت شوراي مرکزي اتحادیه رسيده باشد براي دریافت موافقت 

اصولي به دبيرخانه هيأت  نظارت مرکزي ارائه نماید.

اکثریت  تأیيد  به  مي بایست  اتحادیه  تشکيل  درخواست   :1 تبصره 

امضاي  و  مهر  به  ممهور  و  باشد  رسيده  اتحادیه  مرکزي  شوراي 

تشکل هاي ذیربط باشد.

باید  اتحادیه هستند  به  پيوستن  خواستار  که  تشکل هایي   :2 تبصره 

تأیيد هيأت نظارت  از نظر اخذ مجوز و رعایت مقررات مربوطه مورد 

دانشگاه قرار گرفته و ضروري است قبل از پيوستن به اتحادیه:

به  پيوستن  اساسنامه خود موضوع چگونگي  بندهاي  از  یکي  در  الف( 

اتحادیه و یا نحوه خروج از آنرا قيد نمایند.

ب( موضوع پيوستن تشکل خود به اتحادیه را به دبيرخانه هيأت نظارت 

مرکزي اعالم نمایند.

2-3. مدت زمان مجاز براي پاسخگویي به درخواست تشکيل اتحادیه 
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حداکثر 3 ماه است و طي این مدت هيأت نظارت مرکزي موظف است 

نسبت به صدور موافقت اصولي و در صورت مخالفت نسبت به اعالم 

کتبي دالیل رد صالحيت به صورت طبقه بندي شده و با امضاي دبير 

هيأت اقدام نماید.

تبصره 3 : تشّکل هاي قانوني که عالقمند به تشکيل اتحادیه هستند 

پس از کسب موافقت اصولي با تشکيل اتحادیه حداکثر ظرف مدت یك 

ماه مي بایست به ارائه اساسنامه اتحادیه ) بر اساس ساختار پيشنهادي 

در ماده 4 آیين نامه مربوطه ( به دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي اقدام 

نماید.

تبصره 4 : یك تشکل نمي تواند همزمان عضو دو اتحادیه باشد.

3-3. در صورت عدم موافقت هيأت نظارت مرکزي با تشکيل یا ادامه 

اتحادیه  از تاریخ ابالغ رأي هيأت نظارت مرکزي،  اتحادیه، و  فعاليت 

مي تواند ظرف مدت 10 روز نسبت به رأي صادره اعتراض نماید و در 

در  مجدد  رسيدگي  جهت  موضوع  نظارت  هيأت  رئيس  تأیيد  صورت 

دستورکار هيأت نظارت مرکزي قرارخواهد گرفت. )در صورتيکه اتحادیه 

از تشکل هاي چند دستگاه تشکيل شده باشد موضوع در جلسه هيأت 

مشترک نظارت مرکزي بررسي مي شود.(

تبصره 5 : چنانچه عضوي از اعضاي اتحادیه قصد خروج از اتحادیه 

را داشته باشند مي بایست تقاضاي کتبي خود را به دبيرخانه اتحادیه ارائه 

به هيأت نظارت  نتيجه  اتحادیه  تأیيد شوراي مرکزي  از  نماید و پس 

مرکزي گزارش شود.

تبصره 6 : چنانچه بر اساس گزارش دبيرخانه، هيأت نظارت مرکزي 

تشخيص دهد اتحادیه از حيث تعداد اعضاء از حد نصاب قانوني خود 
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تصميم  اتخاذ  و  طرح  هيأت  جلسات  در  را  مراتب  است  کرده  عدول 

خواهد شد.

ماده 4. نحوه طرح و رسيدگي به شکایات و تخلفات :

1-4. رسيدگي به تخلفات و یا شکایات با ارائه گزارش توسط هيأت 

نظارت مرکزي و یا اتحادیه ها و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقيقي 

یا حقوقي به دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي در دستور کار جلسات  و 

مربوطه قرار مي گيرد.

تخلفات  و  شکایات  به  رسيدگي  جهت  مرکزي  نظارت  هيأت   .4-2

مرتبط با فعاليت اتحادیه تشکيل جلسه مي دهد و پس از استماع گزارش 

و شور هيأت منصفه و اعالم نظر مربوطه نسبت به صدور احکام متناسب 

با موضوع شکایت یا تخلف اقدام مي نماید.

عضو   5 داراي  اتحادیه ها  تخلفات  به  رسيدگي  منصفه  هيأت   .4-3

اصلي به شرح ذیل است:

- 3 نفر از شخصيت هاي علمي، فرهنگي و دانشگاهي دستگاه مربوطه

- 1 نفر حقوقدان

- 1 نفر از دانشجویان تحصيالت تکميلي

و  مربوطه  دستگاه  مرکزي  نظارت  هيأت  رئيس  پيشنهاد  با  افراد  این 

از سوي رئيس هيأت صادر  آنها  احکام  انتخاب و  نظارت  تأیيد هيأت 

خواهد شد.

تبصره 1: دانشجویان دکتراي حرفه اي از سال پنجم به بعد مي توانند 

به عنوان عضو دانشجویي هيأت منصفه انتخاب شوند.

تبصره 2: جلسات هيأت منصفه با دعوت کتبي توسط دبير، از کليه 
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اعضاي هيأت منصفه تشکيل و با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسميت 

یافته و تصميمات متخذه با رأي 3 عضو حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره 3 : دبير هيأت منصفه در اولين جلسه این هيأت از بين اعضاء 

و توسط اعضاء انتخاب مي شود.

4-4. دبير هيأت نظارت مرکزي موظف است پس از دریافت شکایت، 

زمان و مکان تشکيل جلسه رسيدگي به موضوع را، با هماهنگي رئيس 

هيأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشکيل جلسه به اتحادیه، اعضاي 

هيأت منصفه و اعضاي هيأت نظارت مرکزي کتبًا اعالم نماید.

5-4. پس از تشکيل جلسه رسيدگي در حضور هيأت منصفه، شکایت 

و یا گزارش دریافتي قرائت و دفاعيات مشتکي عنه استماع مي شود.

تبصره4: هيأت نظارت مرکزي موظف است امکان طرح شکایت و 

دفاع براي شاکي و متشاکي را فراهم نماید.

6-4. پس از اعالم ختم رسيدگي توسط دبير هيأت نظارت مرکزي، 

آنگاه هيأت منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشکيل جلسه خواهد 

داد:

1. آیا تخلف واقع شده است یا خير؟

2. در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است یا خير؟

7-4. هيأت منصفه موظف است بالفاصله پس از ختم رسيدگي و در 

ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعالم نماید.

هيأت  نظر  اعالم  از  پس  است  موظف  مرکزي  نظارت  هيأت   .4-8

بر  نامه و دستورالعمل حاضر و  آیين  را مطابق مفاد  منصفه رأي خود 

اساس نظر هيأت منصفه صادر نمایند.

تبصره5: در مواردي که رسيدگي به تخلف در دستور کار قرار دارد 
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قابل  و  معتبر  صورتي  در  مرکزي  نظارت  هيأت  توسط  صادره  رأي 

اجراست که به امضاي حداقل3 عضو مربوط رسيده باشد.

ماده 5. نظارت بر انتخابات اتحادیه :

 دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي موظف است بر اساس اعالم تاریخ و 

محل انتخابات توسط اتحادیه بدون دخالت در امور اجرائي انتخابات از 

طریق نماینده هيأت ، بر انتخابات نظارت نماید.

دو  حداقل  را  انتخابات  دقيق  زمان  است  موظف  اتحادیه   :1 تبصره 

هفته قبل از برگزاري انتخابات به هيأت نظارت اعالم و نماینده خود را 

براي همکاري با نماینده ناظر هيأت معرفي نماید.

تبصره 2: هرگونه شکایت نسبت به حسن انجام انتخابات مي بایست 

حداکثر یك هفته بعد از برگزاري انتخابات به هيأت نظارت ارائه شود. 

هيأت نظارت به شکایاتي که پس از این مهلت طرح شده باشد رسيدگي 

نخواهد کرد.

تبصره 3 : گزارش انتخابات اتحادیه توسط دبير هيأت در اولين جلسه 

پس از برگزاري انتخابات به جلسه هيأت ارائه مي شود.

تبصره 4: در صورتي که انتخابات مورد تأیيد هيأت نظارت قرار نگيرد 

اتحادیه موظف به برگزاري کلي یا جزئي مجدد انتخابات خواهد بود.

ماده 6 . نظارت بر عملکرد مالي اتحادیه : 

اتحادیه ها موظف هستند بر اساس بند 4-12 از ماده 4 )رئوس اصلي 

و ساختار اساسنامه اتحادیه( آیين نامه اتحادیه اسالمي دانشگاهيان هر 

ساله گزارش ترازنامه مالي اتحادیه را به مجمع عمومي ارائه و جهت 

اطالع به دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي اعالم نماید.
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این دستورالعمل حداکثر  ابالغ  تاریخ  از  اتحادیه هاي موجود  ماده 7. 

4 ماه فرصت دارند اساسنامه خود را با آیين نامه اتحادیه تشکل هاي 

اسالمي و دستورالعمل اجرایي مربوطه انطباق دهند.

ماده 8 . دستورالعمل اجرایي آیين نامه اتحادیه تشکل هاي اسالمي 

دانشگاهيان براي اجراء به مدت 2 سال به صورت آزمایشي، در تاریخ 

84/5/31 به تصویب رسيد و از تاریخ ابالغ قابل اجرا مي باشد.



 آیين نامه های تشکل های دانشجویی                                                                                       107

آیين نامه اجرایي قانون تشکيل ،تقویت و توسعه بسيج 

دانشجویي

)مصوب چهارصد و هفتاد و دومين جلسه مورخ 10/13/ 1379 شوراي عالي 

انقالب فرهنگي(

مقدمه :

دانشجویي  تقویت و توسعه بسيج  قانون تشکيل،  تبصره 4  اجراي  در 

)مصوب جلسه مورخ 77/09/22 مجلس شوراي اسالمي( و اختيارات 

مورخ  م   /1  -  47355 شماره  نامه   ( رهبري  معظم  مقام  تفویضي 

77/12/3 ( ، آیين نامه اجرایي قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب 

رسيد.

فصل اول : كليات 

آنها  کامل  تعاریف  جایگزین  زیر،  عناوین  نامه  آیين  این  در  ماده 1. 

مي گردد:

1- 1. فرهنگ و تفکر بسيجي: مجموعه رفتار، گفتار، روش و اندیشه 

را شامل مي گردد که منبعث از مباني انقالب اسالمي و تعاليم حضرت 

عدالت  ، شهادت،  ایثار  است.  رهبري  معظم  مقام  و  )ره(  خميني  امام 

خواهي، حسن سلوک، عشق به والیت، حضور در صحنه ها، خيرخواهي، 

خلوص، تعبد و معنویت از شاخصه هاي این فرهنگ غني است.

و  ها  دانشگاه  کليه  عالي:  آموزش  مرکز  یا  مؤسسه   ، دانشگاه   .1-2

مراکز آموزش عالي اعم از دولتي یا غيردولتي که امر آموزش باالتر از 

مقطع تحصيلي متوسطه را برعهده دارند.
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تبصره: هر واحد دانشگاهي وابسته به دانشگاه هاي دولتي در دیگر 

یا واحد آموزش  نيز هر واحد دانشگاه غيردولتي، یك مرکز  شهرها و 

عالي مستقل محسوب مي شود.

3-1. محدوده دانشگاه ها: عبارت است از کليه فضاهاي دانشگاهي؛ 

یا  دانشگاه  آموزشي، پژوهشي، خوابگاهها و محوطه  شامل  فضاهاي 

دانشکده.

تبصره : مراکز پژوهشي محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این 

بند نمي شوند.

4-1. جذب : ایجاد شرایط و بستر مناسب براي همياري، مشارکت و 

عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسيج دانشجویي.

تبصره : شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصيل 

در آن دانشگاه مي باشد که به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و 

اهداف انقالب اسالمي اعتقاد دارند.

5-1. آموزش: برگزاري دوره هاي آموزشي حول محورهاي فرهنگي، 

علمي و دفاعي.

وظایف  تعيين  و  منظم  منسجم،  ارتباط  برقراري  سازماندهي:   .1-6

علمي  فرهنگي،  مختلف  با عرصه هاي  متناسب  اعضا،  بين  مشخص 

و دفاعي.

ماده 2. اهداف بسيج دانشجویي عبارتند از:

1-2. تحقق فرامين و رهنمودهاي حضرت امام خميني )ره( و مقام 

معظم رهبري.

2-2. تقویت روحيه همياري و مسئوليت پذیري.

3-2.  بسط فرهنگ و تفکر بسيجي.
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4-2. ایجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقالب اسالمي 

در   عرصه هاي گوناگون فرهنگي، علمي و دفاعي.

فصل دوم: وظایف

ماده 3. بسيج دانشجویي براي نيل به اهداف مذکور از شيوه هاي زیر 

استفاده خواهد کرد:

1-3. جذب ، آموزش و سازماندهي دانشجویان داوطلب.

2-3. آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفي اسوه 

هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس.

و  فرهنگي علمي  پژوهشهاي  و  تحقيقات  توسعه  در  3-3. همکاري 

دفاعي در راستاي پيشرفت و سازندگي کشور.

4-3.  حفظ و ارتقاي روحيه استکبار ستيزي در دانشجویان.

5-3. برگزاري یادواره ها ، همایش ها، جشنواره ها و مسابقات مورد 

نياز.

و  علمي  فرهنگي،  کالسهاي  و  اردوها  ها،  دوره  برگزاري   .3-6

دفاعي.

تبصره: دوره هاي علمي دفاعي در خارج از دانشگاه برگزار مي شود.

7-3. انتشار جزوات و نشریات بسيج دانشجویي مطابق ضوابط مصوب 

شورایعالي انقالب فرهنگي و دستورالعمل هاي ذیربط.

طبق  دانشگاهي  تشکلهاي  و  دانشگاه  مسؤوالن  با  همکاري   .3-8

ضوابط و دستورالعمل هاي نيروي مقاومت بسيج.
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فصل سوم : اجرا

ماده 4. بسيج دانشجویي نيروي مقاومت موظف است با همکاري و 

هماهنگي با رؤساي دانشگاه ها براي نيل به اهداف یاد شده در قانون 

و این آیين نامه نسبت به ایجاد و توسعه بسيج دانشجویي در دانشگاه 

ها اقدام نماید.

ماده 5. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي دولتي و غيردولتي موظفند 

عالوه بر حمایتهاي معنوي و قانوني، امکانات مورد نياز بسيج دانشجویي 

از قبيل مکان و … را در حد مقدورات و متناسب با توان دانشگاه ها 

تأمين نمایند.

ماده 6. مسئول سازمان بسيج دانشجویي با نظرخواهي از دانشجویان 

بسيجي هر دانشگاه، سه نفر را کتبا به ریاست دانشگاه معرفي مي نماید 

و با توافق طرفين، یکي از آنها با حکم مسؤول سازمان بسيج دانشجویي 

به عنوان مسؤول بسيج دانشجویي دانشگاه منصوب مي شود.

تبصره: نحوه نظرخواهي از اعضاي بسيج دانشجویي مطابق شيوه نامه 

اي است که به تصویب نيروي مقاومت بسيج خواهد رسيد.

ماده 7. بودجه و امکانات مورد نياز براي فعاليت هاي بسيج دانشجویي 

از محل اعتباراتي که مي بایست در بودجه ساالنه وزارتخانه هاي دفاع 

بهداشت،  و  فنآوري  و  تحقيقات  علوم،  مسلح،  نيروهاي  پشتيباني  و 

درمان و آموزش پزشکي پيش بيني شود، تأمين خواهد شد.

علوم،  مسلح،  نيروهاي  پشتيباني  و  دفاع  هاي  وزارتخانه   .  8 ماده 

آموزش  و  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  فنآوري،  و  تحقيقات 

حمایت  و  علمي  بنيه  تقویت  براي  اسالمي  آزاد  دانشگاه  و  پرورش  و 

اعتبارات  محل  از  بسيجي  دانشجویان  علمي  هاي  هسته  فعاليت  از 
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پژوهشي در حد توان حمایت الزم را به عمل خواهند آورد.

با  را  و علمي خود  فرهنگي  فعاليت هاي  دانشجویي،  بسيج  ماده 9. 

ریاست دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردي که فعاليت هاي 

بسيج دانشجویي با حمایت مالي دانشگاه انجام مي پذیرد اخذ مجوز از 

شوراي فرهنگي دانشگاه ضروري است.

ماده 10. بسيج دانشجویي ضمن پرهيز از ورود به جناح بندي هاي 

حزبي و سياسي، با حفظ شأن و منزلت بسيج درخصوص راهپيمایي و 

تجمعات دانشجویي از هيأت نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت.

آیين نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره، در جلسات 468، 470، 471 و 

472 مورخ 79/07/5، 79/08/17، 79/09/15 و 79/10/13 به تصویب 

شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد.
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آیين نامه تشکيل بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش 

عالي كشور

عالي  شوراي   1380  /9/27 مورخ  جلسه  نودمين  و  چهارصد  )مصوب 

انقالب فرهنگي(

مقدمه:

به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني)ره( و رهنمودهاي رهبر 

معظم انقالب مبني بر تحقق دانشگاه اسالمي و اشاعه تفکر بسيجي 

در آن، بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي کشور 

توسط نيروي مقاومت بسيج در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه ها 

براساس مواد زیر تشکيل مي شود:

ماده1 . تعاریف:

دیني  انگيزه  و  اخالق  از  ناشي  تالش  بسيجي:  تفکر  و  فرهنگ   .1

حسن  خواهي،  عدالت  علمي،  جهاد  ایثار،  بصيرت،  صادقانه،  ایمان  و 

از  معنویت  و  تعبد  خيرخواهي،  صحنه ها،  در  عالمانه  حضور  سلوک، 

شاخصه هاي این فرهنگ غني است.

یا مرکز آموزش عالي: کليه دانشگاه ها و مراکز  2. دانشگاه، مؤسسه 

آموزش عالي اعم از دولتي یا غيردولتي که امر آموزش باالتر از مقطع 
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تحصيلي متوسطه را برعهده دارند.

آموزشي،  فضاهاي  کليه  از  است  عبارت  ها:  دانشگاه  محدوده   .  3

پژوهشي، خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشکده.

و  مشارکت  همياري،  براي  مناسب  بستر  و  شرایط  ایجاد  جذب:    .4

عضویت داوطلبانه اعضاء هيأت علمي در بسيج اساتيد دانشگاه ها.

5. شرایط عضویت:

شرع  احکام  اسالم،  مبين  دین  مباني  به  عملي  التزام  و  اعتقاد  الف( 

مقدس، نظام جمهوري اسالمي ایران و والیت مطلقه فقيه.

ب( عضویت در هيأت علمي یا اشتغال به تدریس و تحقيق در دانشگاه 

ها و مراکز عالي آموزشي و پژوهشي کشور.

6 . سازماندهي:

بين  مشخص  وظایف  تعيين  و  منظم  منسجم،  ارتباط  برقراري  الف( 

اعضا، متناسب با عرصه هاي مختلف علمي و فرهنگي.

ب ( عدم بهره گيري از بسيج اساتيد در جهت منافع حزبي و گروهي و 

پرهيز از ورود این تشکل به منازعات جناحي .

ماده 2 . اهداف:

1. تحقق  دستورات  و رهنمودهاي حضرت امام خميني)ره( و رهبرمعظم 

انقالب  در  دانشگاه ها.

2 . بسط فرهنگ و تفکر بسيجي در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها

3. دفاع از ارزشها و دستاوردهاي انقالب اسالمي

با  پژوهشي  علمي و  تالش  براي  مناسب  زمينه  ایجاد  به  کمك   .4

هماهنگي مدیریت دانشگاه

5. ارتقاي اندیشه و روحيه خدمت به جامعه و کشور در دانشگاه ها
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6 . کمك به ارتقاي معرفت و آگاهي دیني

 ماده 3 . وظایف:

1. همکاري با مدیریت دانشگاه ها و دفاتر نهاد نمایندگي مقام معظم 

رهبري و سایر تشکل هاي دانشگاه براي دستيابي به دانشگاه اسالمي.

2. تالش براي تحقق وحدت حوزه و دانشگاه. 

3. کمك به دولت و سایر نهادها در زمان بروز حوادث غير مترقبه و 

شرایط بحراني.

4. تقویت روحيه همکاري و ایثار در بين اساتيد دانشگاه ها.

ارائه  و  ها  دانشگاه  در  فرهنگي  تهاجم  ابعاد  شناخت  به  کمك   .5

راهکارهاي الزم.

6 . مشارکت در برگزاري همایش ها و نشست هاي علمي و فرهنگي. 

7. مشارکت در انجام تحقيقات مورد نياز کشور از طریق برقراري ارتباط 

 و همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي، مراکز دانشگاهي، 

مؤسسات و انجمن هاي علمي و پژوهشي. 

علمي،  زمينه هاي  در  دانشجویان  به  مشاوره اي  خدمات  ارائه   .  8

تحقيقاتي و فرهنگي.

9. برگزاري اردوهاي علمي- فرهنگي براي اعضا و خانواده هاي آنان.

ماده4 . اجرا:

1. مسئول مرکز بسيج اساتيد استان، با نظر خواهي از اساتيد بسيجي 

هر دانشگاه، سه نفر را کتبًا به ریاست دانشگاه معرفي مي نماید و پس 

از توافق با رئيس دانشگاه یك نفر با حکم مسئول سازمان بسيج اساتيد 

نيروي مقاومت بسيج به عنوان مسئول بسيج اساتيد دانشگاه منصوب 

مي شود.
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تبصره: رئيس دانشگاه حداکثر ظرف یك ماه نظر کتبي موافق خود را 

در خصوص یکي از سه نفر معرفي شده به مسئول مرکز بسيج اساتيد 

اعالم مي نماید.

موظفند  غيردولتي  و  دولتي  عالي  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه   .2

عالوه بر حمایت هاي معنوي و قانوني، امکانات مورد نياز بسيج اساتيد 

حتي االمکان از قبيل دفتر و … را در حد متعارف و شأن اساتيد تأمين 

نياز براي فعاليت هاي بسيج اساتيد از  نمایند. بودجه و امکانات مورد 

پشتيباني  و  دفاع  وزارتخانه هاي  ساالنه  بودجه  در  که  اعتباراتي  محل 

و  درمان   ، بهداشت  و  فنآوري  و  تحقيقات   ، علوم   ، مسلح  نيروهاي 

آموزش پزشکي پيش بيني مي شود، تأمين خواهد شد.

این آیين نامه در جلسه 490 مورخ 80/9/27 ، بنا به پيشنهاد نيروي 

مورخ   551 جلسه  در  آن   4 مادة  و  رسيد  تصویب  به  بسيج  مقاومت 

83/9/10 اصالح شد.




