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مقدمه

آییننامههای تشکلهای دانشجویی به منزله چراغی است بر مسیری که دانشجو با

توجه به روحیهای که دارد و در ورود به دانشگاه در جهت اجتماعی شدن و فرهنگی
نگریستن یکی از این مسیرها را بر میگزیند تا با سپری ساختن ایام دانش اندوزی و
فرهنگ آموزی ،شخصیت پرورش یافته و رشد نموده خویش را به جامعه خود عرضه

نماید.

تشكلهاي دانشجويي يكي از بزرگترين بسترهايي است كه دانشجو در كنار آموزشهاي
علمي به فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در آن ميپردازد؛ وقوف و آگاهي دانشجويان

به چارچوبهاي حقوقي و مدني فعاليت در اين تشكلها موجبات استحكام و پايداري
يك تشكل را فراهم ميآورد كه خود منجر به رشد و شكوفايي جامعه و به تبع آن جامعه

انساني و فرهنگي ميگردد.

به يقين هر تشكلي كه شكل ميگيرد دوام و قوام آن بسته به آييننامهاي است كه

براي آن تدوين شده است و حركت در چارچوب اين آييننامهها از دو چشمانداز قابل
تأمل و تعمق و داراي ارج و شأن ميباشد.چشم انداز اول رسيدن اعضاي آن تشكل به
اهداف مهم ،برنامهريزي شده ،پيش آگاه و جمع انديش بوده كه توسط عدهاي انديشمند

و صاحب تجربه در چارچوبي مشخص تدوين شده است و چشم انداز دوم نيل به

آرمانهايي است كه مسئولين نظام و مجريان امور در دل اين آييننامهها نهادهاند كه در
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حقيقت جوهره شكلپذيري آن تشكل ميباشد.

مجموعه حاضر كه شامل آييننامههاي تشكلهاي دانشجويي در حوزههاي

علمي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و صنفي ميباشد با اين نيت تدوين شده

است تا دانشجويان امروز ،اين نسل پویای دهه چهارم انقالب اسالمي ايران
با آگاهي كامل از حدود و اختيارات قانوني به عنوان يك حق طبيعي از آن

بهرهمند شوند و بتوانند با تاسی به آن مسایل حقوقی خود را پیگیر باشند
و مدیران نیز به طور شفاف و ضابطه مند پاسخگوی خواسته های بجای

دانشجویانباشند.

خدای بزرگ را شاکریم که در چهار سال فعالیت بی مضایقه دولت نهم ،در

حوزه فرهنگ دانشگاهها توانستیم خیل عظیم و عالقمند دانشجویان را در
مسیری هدایت کنیم که خواسته قلبی خودشان بوده چرا که هر بضاعتی

در گنجینه معاونت فرهنگی ـ اجتماعی وزارت علوم بوده بی دریغ در اختیار

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نهاده شد تا دانشجو چهار سال عمر
گرانمایه خویش را در روشنای این یاری به فرجامی نیک پیوند بزند.

باآرزوی توفیق الهی
اداره کل امورفرهنگی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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مقدمه

به منظور حمایت ،تقویت و ترويج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاههای کشور،

تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینههای

مناسب برای فعاليتهاي جمعي علمي ،همچنین بهرهگیری از توانمندی و خالقیت
آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری انجمنهاي علمي

دانشجويي حوزههاي مختلف دانش با حمايت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
كشور طبق مفاد اين آييننامه تشكيل ميشوند و به فعاليت ميپردازند.

بخش اول :تعاريف ،اهداف و كليات

ماده 1ـ انجمنهاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان عالقهمند به مشاركت در

فعاليتهاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است.

تبصره 1ـ در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يك انجمن علمي ميتواند

تشكيل شود.

تبصره 2ـ در صورتي كه دانشجويان دو يا چند رشته عالقمند به تشكيل انجمن علمي
دانشجويي بين رشتهاي باشند ميتوانند طبق ضوابط اين آييننامه اقدام نمايند.

ماده 2ـ اتحادیه انجمنهای علمی ،تشکیالتی دانشجویی ،غیر انتفاعی و بین دانشگاهی

و متشکل از دبیران انجمنهای علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط
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این آییننامه و دستورالعمل آن تشکیل میشود و به فعالیت میپردازد.

ماده 3ـ فعاليتهاي علمي عبارتند از:

1ـ مناظره و نقد علمي

2ـ همانديشي و نشستهاي تخصصي
3ـ مطالعات و پژوهشهاي علمي

4ـ نشر و ترويج يافتههاي علمي

5ـ فعاليتهاي كمك آموزشي

تبصرهـ برخي از مصاديق و عرصههاي فعاليت انجمنهاو اتحادیههای
انجمنهای علمي عبارتند از:

1ـ برگزاري دورههاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل كارگاههاي

تخصصي

2ـ برگزاري و همكاري در اجراي جشنوارهها ،كنفرانسها و مسابقات علمي
(داخلي و خارجي)

3ـ توليد و انتشار نشريه علمي ،كتاب و نشريات الكترونيكي ،نرمافزارهاي

رايانهاي و فيلمهاي علميـ آموزشي

4ـ برنامهريزي و اجراي بازديدهاي علمي از مراكز علمي ،صنعتي و
فناوري

 5ـ اطالعرساني در خصوص كليه فعاليتهاي مرتبط با اهداف انجمن

 6ـ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات ،خالقيتهاي علمي،

فعاليتهاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان

ماده 4ـ اهداف تشكيل و فعاليت انجمنها و اتحادیههای انجمنهای علمي

عبارتند از:

1ـ ايجاد زمينههاي مناسب براي شكوفايي استعدادها ،برانگيختن خالقيت
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علمي دانشجويان ،دانشآموختگان و بهرهگيري از توانمندي ايشان در

تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2ـ افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليتهاي علمي جمعي و

نهادينه ساختن اين فعاليتها

3ـ حمايت از فعاليتهاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان

در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخشهاي مختلف

جامعه

 5ـ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهرهگيري از توان علمي

اعضای هیأت علمی

بخش دوم :اركان و تشكيالت

ماده  5ـ دانشجويان كليه گرايشها و مقاطع تحصيلي يك رشته دانشگاهي
اعضاي انجمن علمي متناظر با همان رشته به شمار ميروند.

ماده  6ـ شوراي مديريت انجمن علمي متشكل از  5عضو اصلي و  2عضو

عليالبدل است كه با انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن ،با رأي مستقيم
آنان و كسب اكثريت نسبي آرا براي مدت يك سال انتخاب ميشوند.

تبصرهـ اعضاي اصلي و عليالبدل در رشتههايی با فراگيري بيش از 500
دانشجو متشكل از  7عضو اصلي و  2عضو عليالبدل خواهد بود.
ماده 7ـ وظايف شوراي مديريت عبارتند از:

1ـ جذب دانشجويان عالقهمند و خالق به فعاليتهاي علميـ پژوهشي و
ايجاد انگيزه براي مشاركت در اينگونه فعاليتها

2ـ برنامهريزي ،ساماندهي ،اجرا ،هدايت و نظارت بر فعاليتهاي ادواري و
ساالنه انجمن

3ـ برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجمنهاي علمي دانشجويي و انجمنهاي
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علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاهها

4ـ برقراري ارتباط با نهادها و سازمانهاي خارج از دانشگاه براي انجام

فعاليتهايمشترك

 5ـ برنامهريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرحهاي پژوهشي و
مطالعاتي

 6ـ تصويب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأييد آن از مديريت فرهنگي
دانشگاه

7ـ همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي

ذيربط براي تحقق اهداف و فعاليتهاي علمي انجمن (موضوع ماده )3
 8ـ تشكيل كميتههاي مختلف كاري و نظارت بر عملكرد آنها
9ـ برگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد

10ـ حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن ،تصويب هزينههاي مالي

برنامهها ،تنظيم و ارائه گزارش مالي انجمن به طور ساالنه و ارسال آن به
مدير فرهنگي دانشگاه

11ـ تدوين برنامههاي ساالنه و ارائه آن به مدير فرهنگي

ماده  8ـ شوراي مديريت انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير

شورا انتخاب ميكند و به رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعالم

ميكند.

ماده 9ـ دبير انجمن مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مديريت انجمن و

پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آن ،شركت در جلسات شوراي دبيران

انجمنهاي علمي دانشكده يا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي

مديريت را بر عهده دارد .همچنين دبير انجمن مسئول انجام كليه امور

حقوقي و اداري انجمن است.

آيين نامه های تشکل های دانشجویی
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ماده 10ـ شوراي دبيران:

در دانشگاههايي كه حداقل  5انجمن علمي دانشجويي تشكيل شده باشد

شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيران كليه
انجمنهاي علمي دانشجويي تشكيل ميشود.

تبصرهـ دانشكدههايي كه حداقل  3انجمن علمي داشته باشند ميتوانند
شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشكده را تشكيل دهند كه وظايف
شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفويض ميگردد.

ماده 11ـ يك نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشكده به انتخاب ايشان به

عنوان دبير اين شورا انتخاب ميشود كه به نمايندگي از اين شورا در شوراي

دبيران انجمنهاي علمي دانشگاه شركت ميكند.

تبصرهـ دبير شوراي دبيران هر دانشكده به تعداد انجمنهاي علمي آن
دانشكده در شوراي دبيران دانشگاه داراي حق رأي ميباشد.

ماده 12ـ شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه از ميان خود
يك نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب مينمايند كه براساس آييننامه داخلي

شورا فعاليت خواهد كرد.

ماده 13ـ دبيران شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاهها

حداقل سالي يك بار به دعوت اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم جهت
بررسي مسائل ،مشكالت عمومي انجمنها ،انتقال تجربيات و برنامهريزي

جهت طرحها و برنامههاي مشترك تشكيل جلسه ميدهند.

ماده 14ـ انجمنهاي علمي دانشجويي رشتههاي مشابه ميتوانند نسبت به

تشكيل اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي آن رشتهها اقدام نمايند كه

ضوابط و شرايط تأسيس اتحاديه در چارچوب این آييننامه و دستورالعمل

تشکیل و فعالیت اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاهها تعیین

آيين نامه های تشکل های دانشجویی
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خواهد شد.

ماده 15ـ وظايف شوراي دبيران

1ـ پيشنهاد و تصويب طرحهاي مشترك و هماهنگي در اجراي آن

برنامهها

2ـ انتخاب نمايندگان شوراي دبيران براي شركت در كميته حمايت و نظارت

بر انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه

3ـ معرفي يك نفر ناظر براي هيأت اجرايي انتخابات انجمنهاي علمي

دانشجويي

4ـ تصويب آييننامه داخلي مشترك انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه
و آييننامه داخلي شوراي دبيران در چارچوب اين آييننامه

 5ـ ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجمنهاي علمي
دانشجويي

 6ـ نظارت بر حسن عملكرد انجمنهاي علمي دانشجويي (امور مالي،

حفظ و استفاده صحيح از اموال و تجهيزات ،اجراي آييننامه داخلي و )...

و ارائه گزارش به كميته حمايت و نظارت بر انجمنهاي علمي دانشجويي

دانشگاه.

بخش سوم :ضوابط تشكيل و فعاليت انجمنها و اتحادیههای
علمي دانشجويي

ماده 16ـ براي تأسيس انجمن علمي دانشجويي ،حداقل  5نفر از دانشجويان

رشته ذيربط تقاضاي خود را به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده و در

صورت عدم وجود اين پست در دانشكده آن را به معاون پژوهشي دانشكده
ارائه ميدهند .معاون دانشكده در صورت عدم تأسیس انجمن در رشته
مورد نظر ،پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را براي

تأسيس انجمن اعالم و نسبت به فراخوان ثبتنام داوطلبان شوراي مديريت
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و برگزاري انتخابات اقدام مينمايد.

تبصره 1ـ در صورت عدم وجود هر يك از معاونان فوقالذكر ،به صالحديد
رئيس دانشكده يكي از معاونان عهدهدار وظايف خواهد شد.

تبصره 2ـ انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در كليه دانشكدهها در
آبانماه هر سال برگزار ميشود .معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق
برگزاري انتخابات را اعالم ميكند.

ماده 17ـ معاون دانشكده صالحيت نامزدها را بر طبق مفاد اين آييننامه
بررسي و احراز و پس از اعالم اسامي نامزدها انتخابات را با اعالم قبلي

برگزار ميكند .نتايج آن طي صورتجلسهاي تنظيم و به مديريت فرهنگي
دانشگاه ارسال ميشود.

تبصره 1ـ فقط دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق رأي و
حق داوطلب شدن را دارا ميباشند.

تبصره 2ـ نخستين شوراي مديريت منتخب حداكثر ظرف مدت دو هفته
پس از برگزاري انتخابات بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت
فرهنگي دانشگاه ارسال نمايد.

ماده 18ـ اداره امور فرهنگي پس از تأييد انتخابات و اساسنامه ،انجمن را

در ليست انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعالم

خواهد كرد .مدير گروه آموزشي مربوط نسبت به صدور حكم اعضاي شوراي
مديريت براي مدت يك سال اقدام مينمايد.

ماده 19ـ شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي

دانشجويي به شرح ذيل ميباشد:
الفـ شرايط عمومي

1ـ اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

2ـ عدم عضويت در شوراي مركزي ديگر تشكلهاي دانشجويي اعم از
صنفي ،سياسي ،ورزشي و فرهنگي
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تبصرهـ اعضاي شوراي مركزي ديگر تشكلها در صورت استعفا يك ماه

قبل از برگزاري انتخابات انجمنهای علمی و پذيرش آن ميتوانند داوطلب

عضويت در شوراي مديريت انجمن علمی شوند.

3ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر.

4ـ گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع كارداني

و كارشناسي

بـ شرايط اختصاصي

داوطلبان بايد حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند:

1ـ معدل نيمسال گذشته داوطلب كمتر از ميانگين معدل گروه در همان

نيمسال نباشد.

2ـ داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده (اعم از تأليف يا ترجمه) در
نشريات دانشجويي ،دانشگاهي و ...

تبصرهـ تأييد علمي بودن محتواي مقاله توسط مدير گروه ذيربط انجام

خواهد شد.

3ـ اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي به تأييد كارفرما يا مجري

طرح

4ـ تأليف يا همكاري در تأليف يا ترجمه كتاب

 5ـ داوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشان و يا برگزيدگان المپيادها

باشد.

ماده 20ـ مجوز برنامهها و فعاليتهايي كه در سطح دانشكده برگزار ميشود

توسط معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط

مدير فرهنگي پس از تأييد معاون دانشكده و در صورتي كه در سطح ملي يا

فرادانشگاهي برگزار شود توسط كميته حمايت و نظارت از انجمنهاي علمي

دانشجويي دانشگاه پس از تأييد مدير فرهنگي صادر ميشود.

ماده 21ـ فعاليتهاي انجمنهاي علمي دانشجويي در چارچوب اين آييننامه

آيين نامه های تشکل های دانشجویی
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و صرف ًا در عرصههاي علمي مجاز ميباشند و هرگونه فعاليت صنفي،
سياسي و  ....توسط انجمنها تخلف محسوب ميشود.

ماده 22ـ ميزان و نحوه حمايت مالي از طرحهاي مصوب انجمنهاي علمي

دانشجويي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ميباشد.

ماده 23ـ يك ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن،

اين شورا با تشكيل هيأت اجرايي انتخابات شامل يك نماينده از اعضاي

شوراي مديريت (با شرط عدم داوطلبي) ،يك نماينده از نماينده شوراي

دبيران دانشگاه يا دانشكده و يك نماينده از طرف معاون دانشكده نسبت به
برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشكده

ارسال خواهد كرد.

تبصرهـ در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مديريت يكي از

دانشجويان آن رشته را به عنوان نماينده در هيأت اجرايي انتخاب ميكنند.

ماده 24ـ در صورت وجود هرگونه شكايت و يا اعتراض در كليه مراحل
انتخابات مدير امور فرهنگي مرجع پيگيري ميباشد.

تبصرهـ در صورت باقي ماندن اختالف ،كميته حمايت و نظارت بر انجمنهاي
علمي دانشجويي دانشگاه مرجع تصميمگيري نهايي خواهد بود.

ن علمي دانشجويي بين رشتهاي  5نفر از
ماده 25ـ جهت تشكيل انجم 

دانشجويان به عنوان هيأت مؤسس داليل توجيهي ،اساسنامه پيشنهادي
و تقاضاي خود را به معاون دانشكده ارائه و پس از تأييد ايشان به منظور

تصميمگيري براي كميته نظارت و حمايت از انجمنهاي علمي دانشجويي

دانشگاه ارسال ميشود .در صورت موافقت كميته با تشكيل انجمن علمي

بين رشتهاي مراتب به دانشكده اعالم و هيأت مؤسس نسبت به فراخوان

عضويت در انجمن اقدام خواهد كرد.

ماده 26ـ پس از عضوگيري و تصويب نهايي اساسنامه در مجمع عمومي،

اعضاي انجمن كه شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا میباشند،
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ميتوانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن شده و پس از تأييد

نهايي صالحيت توسط هيأت اجرايي ،انتخابات برگزار خواهد شد.

تبصره 1ـ فقط اعضاي انجمن حق رأي و حق داوطلب شدن در انجمن
مربوطه را دارند.

تبصره 2ـ شرايط داوطلبان عضويت در انجمن علمي دانشجويي بين
رشتهاي بايد در اساسنامه پيشنهادي اعالم شده باشد.

بخش چهارم :شورای حمايت و نظارت بر انجمنها و
اتحادیههای علمي دانشجويي

ماده 27ـ برای حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی و نظارت بر آنها
در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و

اجتماعی وزارت علوم (رئیس شورا) ،معاون پشتیبانی ،حقوقی و امور مجلس

وزارت علوم یا نماینده تاماالختیار وی ،مدیرکل دفتر امور فرهنگی (نائب
رئیس) ،مدیرکل دانشجویان داخل ،دبیر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت

علوم ،کارشناس مسئول امور انجمنها و اتحادیههای علمی دانشجویی ،سه

تن از دبیران اتحادیهها به انتخاب شورای دبیران اتحادیههای انجمنهای

علمیـ دانشجویی تشکیل میشود .دبیرخانه این کمیته در اداره کل امور
فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود .وظایف این کمیته عبارتند

از:

1ـ سياستگذاري و تعيين خط مشيهاي كالن انجمنهاي علمي دانشجويي

دانشگاههای کشور در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه.

2ـ ارزیابی فعالیتها و نظارت بر کمیتههای نظارت بر انجمنهای علمی
دانشجویی دانشگاهها براساس گزارشهای مستند و سایر روشها.

3ـ تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از

همایشهای کشوری و نشستهای علمی انجمنها
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4ـ اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمنهای علمی

دانشجویی با انجمنهای علمی استادان و پژوهشگران و انجمنهای علمی
متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر.

 5ـ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاههای

کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.

ماده 28ـ هیأت مؤسس اتحادی ه حداقل  3تن از نمایندگان انجمنهای
علمی دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری در یک رشته علمی معین میباشد که درخواست مجوز

تأسیس و فعالیت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمنها و اتحادیههای
علمی دانشجویی وزارت علوم (موضوع ماده  27این آییننامه) ارائه مینماید.
محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است:

1ـ تقاضای عضویت بیش از نیمی از تشکلهای علمی موجود آن رشته در

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،به همراه نامه تأیید هر یک از انجمنها
که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تأسیس و فعالیت آن انجمن را

تسجیل کرده باشد.

2ـ ارائه پیشنویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکلهای متقاضی

عضویت رسیده باشد.

ماده 29ـ شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیأت مؤسس
و شورای مرکزی موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی

آن درخواست اقدام مینماید و موافقت با تأسیس موقت یا دائمی یا دالیل
مخالفت شورا را توسط دبیرخانه به اطالع مؤسسان خواهد رساند.

ماده 30ـ تأسیس ،شرایط انتخاب شوندگان ،شورای مرکزی ،انتخابات،

تشکیالت و ارکان ،اساسنامه و انحالل اتحادیههای انجمنهای علمی
دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به تصویب شورای حمایت و

نظارت بر انجمنها و نظارت بر انجمنها و اتحادیههای علمی دانشجویی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری براساس این آییننامه خواهد رسید ،تعیین

میشود.

ماده 31ـ به منظور حمايت و نظارت فعاليتهاي انجمنهاي علمي

دانشجويي ،كميتهاي در هر دانشگاه با همين عنوان با تركيب زیر تشكيل

ميشود:

1ـ معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)

2ـ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)
3ـ مديركل امور پژوهشي دانشگاه
4ـ مديركل امور آموزشي دانشگاه

 5ـ يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

 6ـ دو نماينده از شوراي دبيران انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه به
انتخاب ايشان

تبصره 1ـ حكم اعضاي كميته توسط رئيس دانشگاه صادر ميشود.

تبصره 2ـ در دانشگاههايي كه براي امور انجمنهاي علمي دانشجويي

واحدي مستقل ايجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات
كميته شركت ميكند.

تبصره 3ـ اعضاي انتخابي كميته براي مدت يك سال انتخاب ميشوند.

ماده 32ـ وظايف كميته حمايت و نظارت بر انجمنهاي علمي دانشجويي
دانشگاه به شرح ذيل است:

1ـ نظارت بر حسن عملكرد انجمنهاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات

و رسيدگي به شكايات و تخلفات و حل اختالفات

تبصره 1ـ در صورتي كه شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران

دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمايند ،كميته حمايت و نظارت براي

بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي دبيران تذكر شفاهي يا كتبي

(حسب مورد) ميدهد .در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطار كتبي
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ميدهد و در صورت تكرار و دريافت اخطار سوم ،دبير انجمن يا دبير شوراي

دبيران بايد در كميته حمايت و نظارت داليل اقدام خود را توضيح دهند .در

صورتي كه انجمن يا شوراي دبيران نتوانند كميته را قانع نمايند كميته به
شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت:

الفـ انحالل شوراي مديريت انجمن كه در اين صورت معاون دانشكده

موظف است ظرف مدت  2ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد.
(اعضاي شوراي مديريت منحل شده نميتوانند نامزد انتخابات شوند).

ب ـ چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي

مديريت يا اعضاي شورای دبيران باشد ،به كميته انضباطي معرفي خواهد
شد.

تبصره 2ـ مرجع تجديد نظر در آراي كميته حمايت و نظارت شوراي
فرهنگي دانشگاه است.

2ـ بررسي و تصويب برنامههاي پيشنهادي انجمنهاي علمي دانشجويي
كه در سطح فرا دانشگاهي ،ملي يا بينالمللي برگزار ميگردد.

3ـ سياستگذاري و تعيين خط مشيهاي كالن انجمنهاي علمي دانشجويي
دانشگاه در چارچوب سياست توسعه علمي كشور.

4ـ برنامهريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمنهاي علمي
دانشجويي (تسهيل ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه ،جلب حمايتهاي

مالي ،تشويق و تقدير از انجمنهاي علمي فعال و طرحهاي برگزيده و )...

 5ـ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه

به رياست دانشگاه

 6ـ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمنهاي علمي به رياست دانشگاه براساس

برنامههاي ارائه شده به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمنها.

اين آييننامه در  32ماده و  21تبصره در تاريخ  1387/ 9/ 18به تصويب وزير
علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابالغ به دانشگاهها قابل اجرا است.
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مقدمه
با عنایت به ماده واحده مصوب جلسه  640مورخ  87/11/29شورایعالی
انقالب فرهنگی و ضوابط کلی فعالیت کانونهای فرهنگی دانشجویان
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوبه جلسه  165شورای
اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی و با هدف زمینهسازی رشد
خالقيتهاي فرهنگي دانشجويان ،ساماندهی خواستهها و تالشهاي
خودانگيخته فرهنگي ،هنري و اجتماعي دانشجويي و حمايت و هدايت
اين گروه از فعاليتها در جهت نيل به ارزشهاي متعالي اسالمي و
ایرانی ،کانونهای فرهنگی دانشجویان در دانشگاهها تشكيل ميشوند،
این کانونها به منظور تأكيد بر هويت ملي و اسالمی ،ارتقاي سطح
همكاري جمعي و بسط و تعميق فرهنگ مشاركت در دانشگاهها،
تأسيس و تقويت نهادهاي مدني و قانونمندي حوزه فعاليتهاي
فرهنگي دانشجويان براساس ضوابط مندرج در آييننامه كانونهاي
فرهنگي دانشجويان (كه از اين پس به اختصار آييننامه ناميده ميشود)
فعاليت ميكنند.
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فصل اول :تعاريف و كليات
ماده 1ـ كانونهاي فرهنگي دانشجويان نهادهايي هستند كه در قالب
ضوابط اين آييننامه در زمينههايي از قبيل دینی و مذهبي (اسالمشناسي،
نماز و نيايش ،امر به معروف و نهي از منكر ،عفاف و حجاب ،قرآن و
عترت ،مراسم ،اعیاد ،و وفیات مذهبی و ،)...ادبي و هنري (ادبيات ،فيلم و
عكس ،هنرهاي نمايشي ،هنرهاي تجسمي ،صنايع دستي و ،)...فرهنگ
و انديشه (مطالعات فرهنگي ،و )...و اجتماعي (جهاد یاوری ،سازندگی،
ايرانشناسي ،گردشگري ،محيط زيست ،آسيبهاي اجتماعي ،امداد و
هالل احمر و )...فعاليت ميكنند و در اين آييننامه به اختصار كانون
ناميده ميشوند.
تبصره 1ـ تشكلهايي كه زمينه فعاليت آنها علمي ،صنفي ،ورزشي و
سياسي است از شمول اين آييننامه خارجاند.
تبصره 2ـ هر كانون ميتواند با تصويب شوراي مركزي خود و تأييد
شورای فرهنگي دانشگاه ،در دانشكدهها ،خوابگاهها و واحدهاي تابعه
دانشگاه در همان شهر ،دفاتر وابسته خود را ايجاد كند.
تبصره 3ـ در صورت استقرار دانشكدهها ،خوابگاهها و واحدهاي تابعه
يك دانشگاه در چند شهر ،امكان تشكيل كانون به صورت مجزا در
واحدهاي مذكور وجود دارد.
ماده 2ـ اساسنامه كانون مجموعهاي است مكتوب شامل اهداف ،شرح
وظايف ،تشكيالت ،شرايط عضويت ،دستورالعملها و مقررات اجرايي
ويژه يك كانون كه در قالب ضوابط کلی فعالیت کانونها ،ضوابط اين
آييننامه و دستورالعملهاي تكميلي آن و الگوي تنظيم شده در اداره
كل امور فرهنگي دستگاه ،توسط هيئت مؤسس كانون تدوين ميشود
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و در آن موارد ذیل ذکر میگردد:
1ـ فعالیت کانون به گونهای خواهد بود که حاکمیت ملی ،تمامیت
ارضی و وحدت و هویت ملی ایران اسالمی را تحکیم کرده و در جهت
تقویت ارزشهای فرهنگی ایرانیـ اسالمی باشد.
2ـ فعالیت کانون به گونهای خواهد بود که با وظایف سایر نهادها،
شوراها ،انجمنها ،تشکلها و نشریات سیاسی دانشجویی و هیأت
علمی و کارکنان دانشگاه تزاحم نداشته باشد.
تبصره 1ـ اساسنامه پيشنهادي هيأت مؤسس پس از تصويب مجمع
عمومي كانون و تأیید شورای فرهنگی دانشگاه الزم االجراست.
تبصره 2ـ تغييرات اصالحي اساسنامه پس از تصويب در مجمع عمومي
كانون ،بايد به تأييد شورای فرهنگي دانشگاه برسد.
ماده 3ـ عضو كانون به هريك از دانشجويان شاغل به تحصيل در
دانشگاه محل فعاليت كانون اطالق ميشود كه مطابق اين آييننامه
به عضويت كانون درميآيند و در چارچوب اساسنامه كانون به فعاليت
ميپردازند .حداقل تعداد اعضا جهت فعاليت يك كانون  15نفر است.
تبصره 1ـ هر دانشجو در زمان واحد ميتواند حداكثر در سه كانون
عضويت داشته باشد.
تبصر ه 2ـ لغو عضويت اعضاي كانون با يكي از موارد زير محقق
ميشود:
الف) فراغت يا انصراف از تحصيل يا اخراج
ب) عدم فعاليت در چارچوب اساسنامه كانون با تشخيص شوراي
ت کانونهای دانشگاه.
مركزي كانون و تأييد گروه ناظر بر فعالی 
ج) محروميت از تحصيل به واسطه حكم قطعي كميته انضباطي

آيين نامه های تشکل های دانشجویی

28

(عضويت مجدد اين فرد يكسال پس از گذراندن دوران محروميت تنها
در صورتي ممكن خواهد بود كه به تصويب چهار پنجم اعضاي شوراي
مركزي برسد).
تبصره 3ـ هرگاه عضو كانون در حين فعاليت مشروط شود ،عضويت
وي از آغاز نیمسال بعد از اعالم مشروطی لغو ميشود.
ماده 4ـ مجمع عمومي كانون شورايي است متشكل از اعضاي كانون
كه جلسات آن به منظور تصويب اساسنامه و آييننامههاي داخلي
كانون و تغييرات آنها ،انتخاب اعضاي شوراي مركزي كانون ،تدوين
اولويتها ،دريافت گزارش فعاليت ساالنه شوراي مركزي كانون و
نظارت بر فعاليتهاي آن و استيضاح شوراي مركزي يا اعضاي آن به
طور عادي حداقل سالي يك بار و به طور فوقالعاده براساس دعوت
شوراي مركزي يا به پيشنهاد يك سوم اعضاي كانون تشكيل ميشود.
جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به عالوه يك اعضا
رسمي است و مصوبات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر است.
تبصره 1ـ در صورت عدم رسميت جلسات مجمع عمومي ،بايد ظرف
یک ماه جلسه مجدد تشكيل شود .اين جلسه با حضور هر تعداد از اعضا
رسمي خواهد بود.
تبصره 2ـ تصويب تغييرات اساسنامه با رأي دو سوم اعضاي مجمع
عمومي امكانپذير است و هرگونه اعمال تغييرات توسط مجمع عمومي
در اساسنامه بايد در چارچوب آييننامه صورت گيرد .در صورتي كه
شورای فرهنگي دانشگاه تغييرات اعمالشده در اساسنامه را مغاير
آييننامه بداند ،نظرات خود را به صورت مكتوب و مستدل به كانون ارائه
ميكند .در صورت اصرار طرفين بر نظرات خود ،مرجع نهايي رسيدگي
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گروه ناظر دانشگاه بوده و رأي اين گروه قطعي و الزماالجراست.
تبصره 3ـ دبير شوراي هماهنگي كانونها و نماينده مديرکل امور
فرهنگي دانشگاه ميتوانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي
کانون شركت كنند.
ماده  5ـ شوراي مركزي كانون شورايي است متشكل ازسه تا هفت
نفر از اعضاي كانون كه مطابق مفاد مندرج در اين آييننامه (فصل
سوم) به منظور برنامهريزي و اجراي سياستها و اولويتهاي مصوب
كانون ،توسط مجمع عمومي كانون انتخاب ميشوند و وظايف آن
مطابق اساسنامه كانون تعيين ميشود.
ماده  6ـ شوراي هماهنگي كانونهاي فرهنگي دانشگاه شورايي متشكل
از دبیران کانونهای فرهنگی دانشگاه ،مدیرکل امور فرهنگی ،نماینده
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دبیر این شورا میباشد.
رئیس این شورا مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه است و دبیر این شورا
منتخب دبیران کانونها و با تأیید مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه خواهد
بود( .مطابق ماده  .)17شورای هماهنگی کانونهای دانشگاه ظرف یک
ماه پس از ابالغ نهایی این آییننامه در صورت وجود حداقل سه کانون
در دانشگاه مطابق ماده  17تشکیل و از این پس به اختصار «شورای
هماهنگی» نامیده میشود.
ماده 7ـ با هدف نظارت بر فعالیت کانونها در هر دانشگاه یا مؤسسه
آموزش عالی یک گروه ناظر متشکل از معاون دانشجوییـ فرهنگی یا
عنوان مشابه ،مسئول نهاد نمایندگی و مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه
تشکیل میشود .این گروه گزارشهای نظارت خود را در پایان هر
نیمسال به گروه مرکزی نظارت بر کانونهای دستگاه متبوع خود
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ارسال خواهد کرد.
ماده  8ـ با هدف نظارت و ارزیابی فعالیتها و عملکرد کانونها و
گروههای ناظر و شورای فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشور در قبال فعالیت کانونها ،گروه مرکزی نظارت بر کانونها
در هر دستگاه مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیرکل امور
فرهنگی دستگاه و معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاهها تشکیل میشود.
وظایف گروه مرکزی نظارت بر کانونها به شرح زیر است:
1ـ نظارت و ارزیابی عملکرد گروه ناظر و شورای فرهنگی هر دانشگاه
در قبال فعالیتهای کانونها
2ـ نظارت و ارزیابی فعالیت کانونهای هر دانشگاه
3ـ صدور مجوز ،انحالل و نظارت و ارزیابی عملکرد مجمعهای
تخصصی کانونهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشجویان
4ـ بررسی و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی دانشجویان
دانشگاههای کشور با عنایت به گزارشهای دورهای گروه ناظر و
عنداللزوم تحقیقات میدانی و گزارشهای نظارتی
 5ـ این شورا مرجع نهایی رسیدگی به اختالفات احتمالی شورای
فرهنگی ،گروه ناظر ،مجمعهای تخصصی کانونهای فرهنگی میباشد
و حکم این شورا در این خصوص الزماالجرا و نافذ است.
 6ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و مصوبات شورایعالی انقالب
فرهنگی و دستگاه و تفسیر این آییننامه
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فصل دوم :ضوابط تشكيل و صدور مجوز
ماده 9ـ حداقل سه نفر از دانشجويان عالقهمند به فعاليت فرهنگي
ميتوانند به عنوان هيئت مؤسس ،تقاضاي خود را مبني بر تشكيل
كانون در يكي از زمينههاي مندرج در اين آييننامه به دبیرخانه شورای
فرهنگي دانشگاه ارائه كنند .اساسنامه پيشنهادي كانون و ضرورت
تشكيل آن بايد به پيوست تقاضانامه ارائه شود .این دانشجویان باید
دارای شرایط زیر باشند:
الف) گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی
ب) نداشتن حكم قطعي محروميت از تحصيل به مدت يك نيمسال
تحصيلي يا بيشتر.
تبصرهـ هيئت مؤسس پس از تشكيل مجمع عمومي و انتخاب شوراي
مركزي كانون منحل ميشود.
ماده 10ـ شورای فرهنگي دانشگاه ظرف  45روز پس از دريافت و ثبت
تقاضا ،نسبت به صدور مجوز تأسيس كانون يا اعالم كتبي داليل عدم
صدور مجوز (مطابق ماده  11اين آييننامه) اقدام ميكند.
ماده 11ـ در صورت عدم رسيدگي به تقاضاي تأسيس كانون در مهلت
مقرر ،مخالفت شورای فرهنگي با تأسيس كانون يا اعالم نكردن داليل
عدم صدور مجوز توسط آن شورا ،هيئت مؤسس ميتواند اعتراض خود
را ظرف  15روز پس از پايان مهلت رسيدگي ،به گروه ناظر دانشگاه
اعالم كند .گروه ناظر دانشگاه ظرف يك ماه نسبت به بررسي اعتراض
هيئت مؤسس و صدور رأي نهايي به صورت كتبي اقدام ميكند .رأي
گروه ناظر در اين خصوص قطعي و الزماالجراست.

ماده 12ـ شرايط صدور مجوز براي كانون به شرح زير است:
الف) اعضاي هيئت مؤسس كانون بايد واجد شرايط مندرج در ماده 9
اين آييننامه باشند.
ب) در ساختار پيشنهادي اساسنامه كانون بايد كليه اجزا نظير اهداف
و وظايف ،اركان و تشكيالت (مانند اعضا و شيوه عضوگيري ،مجمع
عمومي ،شوراي مركزي و دبير كانون) مطابق مفاد اين آييننامه
پيشبيني شود.
ج) در زمينه مورد تقاضا در همان دانشگاه ،كانون مشابهي كه با مجوز
رسمي مديرکل امور فرهنگی یا شورای فرهنگي دانشگاه فعاليت
ميكند وجود نداشته باشد.
ماده 13ـ شورای فرهنگي دانشگاه نميتواند بدون استناد به يكي از
موارد مندرج در ماده  9اين آييننامه ،از صدور مجوز كانون خودداري
كند.
تبصرهـ تشكيل كانون به صورت مجزا يا شاخه كانوني در دانشكدهها،
خوابگاهها و واحدهاي تابعه دانشگاه در همان شهر يا شهرهاي ديگر با
تصويب شوراي فرهنگي دانشگاه امكانپذير است.
د) براساس قوانين و مقررات دستگاه و دانشگاه منعي براي تشكيل آن
كانون وجود نداشته باشد.
ماده 14ـ پس از صدور مجوز فعاليت كانون ،هيئت مؤسس كانون بايد
از طريق فراخوان عمومي و نصب اطالعيه در سطح دانشگاه اقدام به
عضوگيري رسمي نموده و ظرف سه ماه پس از دريافت مجوز ،نسبت به
برگزاري اولين مجمع عمومي با حضور نماينده مديرکل امور فرهنگي
دانشگاه جهت تصويب اساسنامه و برگزاري انتخابات شوراي مركزي

كانون اقدام كند .در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر ،مجوز صادرشده
لغو خواهد شد.
تبصره 1ـ چنانچه در مهلت مقرر ،تعداد اعضاي كانون به حد نصاب
تشكيل كانون ( 15نفر) نرسد ،مجوز كانون لغو خواهد شد.
تبصره 2ـ در صورت لغو مجوز ،تقاضاي تأسيس مجدد همان كانون ،از
سوي شورای فرهنگي دانشگاه قابل بررسي میباشد.
تبصره 3ـ كليه مهلتها و زمانهاي پيشبيني شده در اين آييننامه،
تعطيالت نوروز ،تابستان و بین دو نیمسال را شامل نميشود.
فصل سوم :شوراي مركزي
ماده 15ـ اعضاي شوراي مركزي كانون متشكل از پنج تا هفت عضو
اصلي و دو عضو عليالبدل میباشند که با برگزاري انتخابات مجمع
عمومي كانون و از ميان اعضاي داراي شرايط زير براي مدت يك سال
مطابق اساسنامه كانون انتخاب ميشوند:
الف) حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده باشند (به استثنای مقاطع
تحصیالت تکمیلی)
ب) تا پايان دوره فعاليت شورا دانشجو باشند.
ج) دو نيمسال تحصيلي متوالي يا سه نيمسال تحصيلي غيرمتوالي
مشروط نشده باشند.
د) محكوميت انضباطی منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا باالتر
نداشته باشند.
هـ) عضو شوراي مركزي یا دبیر تشكلهاي اسالمي ،شوراهاي صنفي
دانشجويان ،مسئول بسيج دانشجويي و عضو شوراي مديران انجمنهاي
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علمي و سردبیر نشریات سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند.
و) عضو شوراي مركزي ساير كانونهاي فرهنگي دانشگاه نباشند.
ماده 16ـ جلسات شوراي مركزي كانون باید حداقل يك بار در ماه با
حضور حداقل دو سوم از اعضاي اصلي تشكيل شود و مصوبات آن با
رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر است.
تبصرهـ كليه مصوبات كانون بايد منطبق با اساسنامه كانون ،مصوبات
شوراي هماهنگي و سياستها و اولويتهاي دانشگاه باشد.
ماده 17ـ در اولين جلسه شوراي مركزي كانون ،اعضاي شورا يك
نفر را از ميان خود به عنوان دبير كانون انتخاب و به مديرکل امور
فرهنگي معرفي ميكنند .دبير كانون مسئوليت برنامهريزي جلسات
شوراي مركزي كانون و نظارت بر اجراي مصوبات آن ،شركت در
جلسات شوراي هماهنگي كانونها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و
پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي كانونها را عهدهدار است .همچنين
مسئوليت كليه امور حقوقي ،اداري و قانوني كانون بر عهده دبير آن
است.
فصل چهارم :شوراي هماهنگي
ماده 18ـ در صورت وجود حداقل سه كانون در دانشگاه مطابق
اين آييننامه ،مديرکل امور فرهنگي دانشگاه ظرف يك ماه نسبت
به تشكيل شوراي هماهنگي مطابق ماده  6اقدام ميكند .دبيران
كانونهاي حاضر در اولين جلسه اين شورا ،سه نفر از دانشجويان عضو
كارشناسان (داراي حداقل مدرك
شورای مرکزی کانونهای دانشگاه یا
ِ
كارشناسي مرتبط) دانشگاه را كه داراي سوابق برجسته و ارزندهاي در
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حوزه فعاليتهاي فرهنگي هستند ،به مديرکل امور فرهنگي دانشگاه
معرفي ميكنند و مديرکل امور فرهنگي دانشگاه ظرف مدت  15روز
پس از معرفي ،يك نفر از ايشان را براي يك سال به سمت دبيري
شوراي هماهنگي منصوب ميكند.
تبصرهـ در صورت عدم تأييد معرفيشدگان توسط مديرکل امور
فرهنگي دانشگاه ،شوراي هماهنگي براي يك بار ديگر ظرف يك
هفته پس از اعالم نظر كتبي مديرکل امور فرهنگي دانشگاه سه نفر
ديگر را معرفي ميكند .در صورت تداوم اختالف ،شوراي فرهنگي
دانشگاه مرجع نهايي حل اختالف و انتخاب دبير شوراي هماهنگي
كانونها ميباشد.
ماده 19ـ وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير است:
الف) ايجاد هماهنگي بين كانونهاي دانشگاه و برنامهريزي جهت
فعاليتهاي مشترك ميان كانونهاي مختلف دانشگاه
ب) تدوين سياستها و اولويتهاي كاري كانونها و ارائه پيشنهاد به
مديرکل امور فرهنگي دانشگاه
ج) تأييد برنامههاي مصوب شوراي مركزي كانونها و پیشنهاد برنامهها
و اعتبارات مورد نياز کانونها به مديرکل امور فرهنگي دانشگاه
د) تدوين برنامة آموزشي كانونها و ابالغ آن جهت اجرا و نظارت بر
اجراي دقيق آن
هـ) تدوين آييننامه داخلي كانونها شامل نحوه برگزاري انتخابات،
نحوه رسيدگي به تخلفات و نظارت بر حسن اجراي طرحها توسط
كانونها
و) نظارت بر عملكرد كانونها از جهت مطابقت مصوبات و برنامههاي
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اجرايي با آييننامه و مقررات كانون
ز) ايجاد تسهيالت الزم جهت برقراري ارتباط کاری كانونهاي دانشگاه
با ساير نهادهاي فرهنگي و دانشجويي داخل دانشگاه
تبصرهـ هرگونه ارتباط کاری با مراکز مرتبط خارج از دانشگاه از طریق
اداره کل امور فرهنگی دانشگاه انجام میشود.
ماده 20ـ شوراي هماهنگي با دعوت مكتوب دبير از كليه اعضا هر
ماه حداقل يك جلسه برگزار ميكند .جلسات آن با حضور حداقل دو
سوم اعضا رسميت دارد و مصوبات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران
معتبر است.
ماده 21ـ در صورت مغایرت مصوبات شوراي هماهنگي با قوانین و
مقررات آموزش عالی به تشخیص گروه ناظر دانشگاه و اصرار شورای
هماهنگی بر اجرای مصوبه ،موضوع در جلسه مشترك گروه ناظر،
رئیس و دبير شوراي هماهنگي و دبير كانون مربوطه بررسي و در
صورت عدم توافق ،موضوع به شوراي فرهنگي دانشگاه جهت حل
اختالف ارجاع ميشود .شوراي فرهنگي دانشگاه ظرف يك ماه نظر
نهايي را اعالم ميكند و نظر شوراي فرهنگي دانشگاه الزماالجراست.
ماده 22ـ دبير شوراي هماهنگي به عنوان نماينده و سخنگوي اين شورا،
مسئوليت برنامهريزي جلسات شوراي هماهنگي ،پيگيري و نظارت بر
حسن اجراي مصوبات و انجام كليه مكاتبات شوراي هماهنگي را بر
عهده دارد.
ماده 23ـ استيضاح دبير شورا با درخواست حداقل يك سوم اعضا و عزل
وي با رأي حداقل دو سوم اعضا صورت ميگيرد .تعيين دبير جديد شورا
مطابق ماده  18اين آييننامه انجام ميشود.
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فصل پنجم :تخلفات و تنبيهات
ماده 24ـ در صورتي كه دبیر و شورای مرکزی كانون پايبند به آييننامه
كانونها ،اساسنامه مصوب ،مصوبات معتبر كانون يا آييننامه انضباطي
دانشجويان نباشد متخلف شناخته ميشود و باید پاسخگو باشند.
ماده 25ـ چنانچه شوراي مركزي كانون جلسه مجمع عمومي ساالنه
خود را جهت تعيين اعضاي شوراي مركزي جديد در موعد مقرر (مندرج
در اساسنامه كانون) برگزار نكند ،شوراي هماهنگی موظف است ضمن
صدور اخطار كتبي به دبیر و شوراي مركزي کانون ،دو ماه مهلت دهد
تا نسبت به برگزاري انتخابات در مجمع عمومي اقدام شود .در صورتي
كه شوراي مركزي كانون نسبت به برگزاري مجمع عمومي در مهلت
مقرر اقدام نكند ،شوراي فرهنگی دانشگاه ،شوراي مركزي كانون را
منحل مینماید .در این صورت شورای هماهنگی ،ظرف يك ماه اقدام
به برگزاري جلسه مجمع عمومي خواهد كرد.
ماده 26ـ در صورتي كه دبیر و شوراي مركزي کانون سه ماه متوالي
(به جز تعطيالت نوروز و تابستان و بین دو نیمسال تحصیلی) تشكيل
جلسه ندهد ،ضمن دريافت اخطار كتبي از شوراي هماهنگی 15 ،روز
فرصت دارد نسبت به برگزاري جلسه شوراي مركزي كانون اقدام كند.
در صورت عدم اقدام الزم در مهلت مقرر ،شورای فرهنگی دانشگاه،
شوراي مركزي را منحل ميكند و شوراي هماهنگي موظف است ظرف
يك ماه نسبت به تعیین تکلیف کانون مزبور اقدام نماید.
ماده 27ـ چنانچه كانوني در طول يك نيمسال تحصيلي هيچ فعاليتي
در سطح دانشگاه نداشته باشد ،شوراي هماهنگی در اين خصوص دبير
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كانون و شورای مرکزی را مورد سؤال قرار ميدهد .در صورت موجه
نبودن ادله ارائهشده ،بنا به نظر اكثريت مطلق اعضا ،شوراي هماهنگی
ضمن صدور اخطار كتبي ،مدت يك ماه به دبیر و شوراي مركزي
كانون مهلت خواهد داد تا نسبت به فعال كردن كانون اقدام كند.
در صورت عدم فعاليت كانون در اين مدت ،شورای فرهنگی دانشگاه
شوراي مركزي كانون را منحل و شوراي هماهنگي ظرف يك ماه
نسبت به تعیین تکلیف کانون مربوطه اقدام خواهد كرد.
ماده 28ـ چنانچه براساس نظر گروه ناظر و تأیید شورای هماهنگی
برنامه اجراشده توسط كانوني مغاير مفاد ماده  24این آييننامه باشد،
دبير كانون توسط گروه ناظر مورد سؤال قرار ميگيرد و در صورت موجه
نبودن داليل وي ،گروه ناظر به كانون مورد نظر اخطار كتبي خواهد
داد و در صورت دريافت دو اخطار ،شورای فرهنگی دانشگاه ،كانون را
منحل خواهد کرد.
ماده 29ـ در صورت انحالل شوراي مركزي كانون ،اعضاي شوراي
منحل شده حق نامزدي در انتخابات آتي را ندارند.
ماده 30ـ در صورت انحالل کانون توسط شورای فرهنگی براساس
تخلفات مندرج در ماده  24اعضای شورای مرکزی کانون منحل شده
حق درخواست تأسیس مجدد همان کانون را ندارند.
ماده 31ـ در صورتي كه تعداد اعضاي كانون پس از تشكيل ،از 15
نفر كمتر شود ،شوراي مركزي كانون دو ماه فرصت دارد نسبت به
عضوگيري مجدد و جلوگيري از انحالل كانون اقدام كند .در غير اين
صورت با رأي شورای فرهنگی دانشگاه ،مجوز فعاليت كانون لغو خواهد
شد.

آيين نامه های تشکل های دانشجویی

39

فصل ششم :بودجه و پشتيباني
ماده 32ـ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه موظف است جهت اجراي اين
آييننامه و برنامههاي مصوب كانونها ،تسهيالت مالي و پشتيباني الزم
را مطابق دستورالعملهای تشكيالت و اعتبارات ادارهکل امور فرهنگي
دانشگاه با تصویب شورای فرهنگی در اختيار كانونها قرار دهد.
تبصره 1ـ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه در صورت امكان ،فضاي
فیزیکی مناسب جهت فعاليت كانونها را در اختيار آنها قرار ميدهد.
تبصره 2ـ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه ميتواند يكي از كارشناسان
اداره کل امور فرهنگي دانشگاه را به عنوان مسئول امور كانونها
منصوب كند.
ماده 33ـ بودجه و اعتبارات مورد نياز فعاليتهاي كانونها و هزينههاي
مترتب بر اين آييننامه ( که به تصویب شورای فرهنگی دانشگاه رسیده
است) در بودجه ساالنه اداره کل امور فرهنگي دانشگاه پيشبيني و از
محل اعتبارات دانشجوییـ فرهنگي دانشگاه تأمين ميشود .مديرکل
امور فرهنگي دانشگاه ميتواند از كمكهاي ساير دستگاهها نيز
بهرهمند شود.
تبصرهـ دستگاه میتواند ساليانه به منظور حمايت از كانونهاي فعال،
از محل اعتبارات فرهنگي مبالغي را به عنوان كمك در اختيار اداره کل
امور فرهنگي دانشگاه قرار دهد.
فصل هفتم :مجمعهای تخصصی کانونهای فرهنگی،هنری،
اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاههای کشور
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ماده 34ـ دبیران کانونهای فعال در یک زمینه یا موضوع فعالیت
در چارچوب این آییننامه و دستورالعمل مجمع کانونهای فرهنگی،
هنری ،اجتماعی و دینی دانشجویی؛ میتوانند از گروه مرکزی نظارت بر
کانونهای دستگاه مجوز تأسیس و فعالیت مجمع تخصصی کانونهای
مورد نظر را درخواست نمایند.
ماده 35ـ هر یک از زمینهها و موضوعهای فعالیت کانون دانشجویی
اعم از فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی مصرح در ماده یک این
آییننامه میتوانند مجمع تخصصی کانون مرتبط را تأسیس نموده و
فعالیت نمایند مشروط بر اینکه در چارچوب این آییننامه و دستورالعمل
و پس از اخذ مجوز از گروه مرکزی نظارت بر کانونهای دستگاه اقدام
نمایند.
تبصره 1ـ دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمعهای تخصصی کانونهای
فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی در چارچوب این آییننامه ،ضوابط
و مقررات دستگاه و مصوبات شورایعالی انقالب فرهنگی حداکثر
سه ماه پس از تصویب این آییننامه تهیه و به تصویب گروه مرکزی
نظارت بر کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی دانشجویی
دستگاه خواهد رسید .در این دستورالعمل چگونگی و مقررات مربوط به
تأسیس ،فعالیت ،ارکان ،انتخابات ،تشکیل جلسات و انحالل مجمعهای
تخصصی کانونهای فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و دینی دانشجویی مورد
اشاره قرار خواهد گرفت.
تبصره 2ـ مجمعهای تخصصی موجود برای ادامه فعالیت باید از گروه
مرکزی نظارت بر کانونها مجوز فعالیت دریافت نمایند.
ماده 36ـ نظارت بر انتخابات و حمایت از فعالیت هر مجمع تخصصی
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بر عهده دبیرخانه کانونها مستقر در اداره کل امور فرهنگی دستگاه
به نمایندگی از گروه مرکزی نظارت بر کانونهای دانشجویی دستگاه
خواهد بود.
فصل هشتم :ابالغ ،اجرا وتفسیر آیین نامه
ماده -37گروه مرکزی نظارت بر کانون های فرهنگی هر دستگاه
مرجع تفسیر این آیین نامه صو تدوین و تصویب دستورالعمل های
تکمیلی آن است و وظیفه نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را در
دانشگاهها بر عهده دارد.
تبصره -اداره کل امور فرهنگی هر دانشگاه موظف است گزارش فعالیت
کانون های خود را در هر نیمسال تحصیلی به اداره کل امور فرهنگی
دستگاه ارسال نماید.
ماده  - 38کانون هایی که پیش از ابالغ آیین نامه در دانشگاهها فعال
بوده اند ،موظف اند حداکثر ظرف دو ماه وضعیت خود را با مفاد آیین
نامه حاضر منطبق کنند.
ماده  -39کلیه عناوین یاد شده در آیین نامه مطابق عنوان های مشابه
در سایر دستگاه ها و دانشگاه های تابعه خواهد بود.
ماده  -40این آیین نامه در یک مقدمه 8 ،فصل 40 ،ماده و 25
تبصره در تاریخ  88/4/2به تصویب وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسید.
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دستورالعملاجراییضوابطناظربرفعالیتنشریاتدانشگاهی
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مقدمه
به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند
کردن اینگونه فعالیت ها  ،نهادینه ساختن فضای آزاداندیشی ،نقد
و گفتوگوی سازنده و تأکید بر حق آزادی بیان ،همچنین ایجاد
فرصتهای فراگیری مهارت های روزنامهنگاری و ارتقای سطح دانش
عمومی و تخصصی دانشگاهیان ،و براساس ماده  5ضوابط ناظر بر
فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه  540مورخ  83/3/26شورای
عالی انقالب فرهنگی) ،دستورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ذیل
به تصویب میرسد:
بخش اول :تعاریف و کلیات
ماده 1ـ مطابق بند  1ماده  1ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی،
کلیه نشریاتی که به صورت ادواری ،گاهنامه یا تک شماره ،نیز نشریات
الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینههای فرهنگی،
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اجتماعی ،سیاسی ،علمی ،اقتصادی ،هنری ،ادبی و ورزشی توسط هر
یک از دانشجویان ،تشکلها و نهادهای دانشگاهی ،استادان و اعضای
هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده
دانشگاهها توزیع میشوند ،نشریه دانشگاهی محسوب و تحت شمول
این دستورالعمل قرار میگیرند.
تبصره 1ـ عنوانهای فرهنگی و اجتماعی ،زمینههای عقیدتی ،صنفی و
رفاهی ،خبری و طنز را نیز در برمیگیرند.
تبصره 2ـ نشریات علمی که توسط اعضای هیئت علمی ،دانشجویان،
تشکلهای دانشجویی یا انجمنهای علمی دانشجویی منتشر میشوند
مشمول این آییننامه هستند.
تبصره 3ـ نشریات دانشگاهی میتوانند ویژهنامههایی به مناسبتهای
مختلف منتشر کنند.
تبصره 4ـ وبالگها و سایتهای شخصی دانشجویان و اعضای هیأت
علمی که از نشان دانشگاه یا تشکلهای دانشگاه استفاده نمیکنند از
شمول این آییننامه خارجاند.
تبصره 5ـ پردیسهای دانشگاهی ،خوابگاهها ،بیمارستانهای آموزشی،
مراکز بهداشتیـ درمانی و اردوگاهها در حکم محدوده دانشگاه محسوب
میشوند و توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاهها،
منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط است.
تبصره  6ـ عالوه بر توزیع نشریات دانشگاهی در محل دفتر نشریه یا
دفتر تشکل (اعم از تشکلهای اسالمی ،شوراهای صنفی ،انجمنهای
علمی ،کانونهای فرهنگی و )...یا دستگاه صاحب امتیاز نشریه،
دانشگاهها موظف به تعیین محلهایی مناسب در داخل محدوده
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دانشگاه (براساس تعریف تبصره  )5برای توزیع نشریات دانشگاهی
میباشند .توزیع نشریات در خارج از این مکانها تخلف محسوب
میشود.
ماده 2ـ منظور از دانشگاه در این دستورالعمل کلیه دانشگاهها ،مراکز
آموزش عالی و مراکز و واحدهای مرتبط دانشگاهی و واحدهای
دانشگاهی است.
تبصرهـ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی از این پس در این دستورالعمل به
اختصار «دستگاه» نامیده میشوند.
ماده 3ـ کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
براساس بند  1ماده  2ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ،در هر
دانشگاه کمیتهای تحت عنوان «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی»ـ
که در این دستورالعمل به اختصار «کمیته ناظر» نامیده میشودـ زیر
نظر «شورای فرهنگی دانشگاه» تشکیل میشود.
ماده 4ـ ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است:
1ـ معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته)
2ـ نماینده تاماالختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه
3ـ یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه
4ـ سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی
دانشگاه
5ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)
6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران
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مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو علیالبدل محسوب
میشود.
تبصره 1ـ دانشگاههایی که این کمیته در آنها تشکیل نشده است یک
ماه فرصت دارند تا انتخابات نمایندگان مدیران مسئول را برگزار کنند و
طی این یک ماه کمیته میتواند بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول
نشریات دانشگاهی تشکیل شود.
تبصره 2ـ شیوهنامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات
دانشگاهی توسط شورای مرکزی ناظر هر دستگاه (ماده )8تصویب
خواهد شد.
تبصره 3ـ معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه موظف است
براساس شیوهنامه مصوب شورای مرکزی ناظر نسبت به برگزاری
انتخابات جهت تعیین نمایندگان مدیران مسئول اقدام کند.
تبصره 4ـ اعضای انتخابی کمیته ناظر برای مدت یک سال با ابالغ
رئیس دانشگاه انتخاب میشوند.
تبصره 5ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر
اساس شیوهنامه مصوب شورای مرکزی ناظر ،شرایط عضویت در کمیته
ناظر را از دست بدهد عضو علیالبدل جایگزین وی خواهد شد.
تبصره  6ـ دبیرخانه کمیته ناظر در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه مستقر و با مسئولیت دبیر ،متولی انجام امور اداری و اجرایی
کمیته ناظر است.
ماده 5ـ جلسات کمیته ناظر ماهانه یکبار با دعوت مکتوب از کلیه
اعضا تشکیل میشود .جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضای دارای
حق رأی ،رسمی است و مصوبات آن نیز با رأی اکثریت معتبر است.
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ضروری است دعوتنامه اعضای جلسه حداقل سه روز پیش از موعد
جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبیر کمیته ارسال شود.
تبصره 1ـ در صورتی که هر یک از اعضا ،شاکی خصوصی یا مشتکیعنه
باشد ،در زمان رسیدگی به شکایت مطروحه ،حق رأی نخواهد داشت.
تبصره 2ـ دبیرخانه کمیته ناظر موظف است صورتجلسات کمیته را به
طور مرتب به دبیرخانه شورای مرکزی ناظر هر دستگاه ارسال کند.
تبصره 3ـ در موارد خاص بنا به نظر رئیس کمیته ،جلسة ویژه میتواند
با دعوت شفاهی یا کتبی وی از اعضای جلسه و بدون در نظر گرفتن
ارسال دعوتنامه معمول به صورت فوقالعاده و فوری (حتی در همان
روز) تشکیل شود.
ماده  6ـ وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:
1ـ بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم این
دستورالعمل
2ـ نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اولیه در صورت لزوم
3ـ رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی
مطابق بخش  6این دستورالعمل
4ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل ،مصوبات و شیوهنامههای
شورای مرکزی ناظر
5ـ بررسی محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و
ارسال نتایج آن به شورای مرکزی ناظر
6ـ برگزاری دورههای آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی اعم
از صاحبان امتیاز ،مدیران مسئول ،سردبیران و سایر عوامل اجرایی بر
اساس برنامه آموزشی شورای مرکزی ناظر
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ماده 7ـ شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر در تصمیمات و
آرای کمیته ناظر همان دانشگاه است.
ماده  8ـ براساس بند  4ماده  2ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات
دانشگاهی ،در هر دستگاه شورایی با عنوان «شورای مرکزی ناظر
بر نشریات دانشگاهی» که در این دستورالعمل به اختصار «شورای
مرکزی ناظر» نامیده میشود ،تشکیل میگردد.
ماده 9ـ ترکیب شورای مرکزی ناظر به شرح زیر است:
1ـ معاون فرهنگی دستگاه متبوع (رئیس شورا)
2ـ معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
3ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا
نماینده تاماالختیار رئیس نهاد
4ـ یک نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگی دستگاه متبوع
5ـ مدیرکل امور فرهنگی دستگاه متبوع (دبیر شورا)
 6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران
مسئول نشریات دانشگاههای کشور که یک نفر از آنها عضو علیالبدل
محسوب میشود.
تبصره 1ـ در صورت نبودن پست معاون فرهنگی یا مدیرکل امور
فرهنگی یا عناوین مشابه انتخاب رئیس و دبیر شورا بر عهده رئیس
دستگاه و در سطح معاونان و مدیران کل دستگاه میباشد.
تبصره 2ـ دبیر شورا طبق شیوهنامه مصوب شورای مرکزی ناظر ،نسبت
به برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی
جهت عضویت در شورای مرکزی ناظر اقدام خواهد کرد.
تبصره 3ـ اعضای انتخابی شورای مرکزی ناظر برای مدت یک سال با
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ابالغ رئیس شورا انتخاب میشوند.
تبصره 4ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو شورای مرکزی
ناظر شرایط عضویت در شورا راـ براساس شیوهنامه مصوب شورای
مرکزی ناظرـ از دست بدهد عضو علیالبدل جایگزین وی خواهد شد.
مسئولیت تشخیص استمرار شرایط عضویت نماینده مدیران مسئول بر
عهده دبیر شوراست.
تبصره 5ـ دبیرخانه شورای مرکزی ناظر در اداره کل امور فرهنگی
وزارت یا دستگاه متبوع یا عناوین مشابه مستقر و دبیر شورای مرکزی
ناظر متولی انجام امور اداری و اجرایی شورا است.
ماده 10ـ وظایف و اختیارات شورای مرکزی ناظر به شرح زیر است:
1ـ سیاستگذاری در حوزه کالن نشریات دانشگاهی
2ـ رسیدگی به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشریات
دانشگاهی
3ـ تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص
نشریات دانشگاهی
4ـ رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد شورای فرهنگی
دانشگاه در زمینه نشریات دانشگاهی
5ـ تدوین شیوهنامههای اجرایی
6ـ تفسیر مفاد دستورالعمل حاضر
7ـ نظارت بر عملکرد کمیتههای ناظر بر نشریات دانشگاهها
8ـ ایجاد وحدت رویه بین کمیتههای ناظر دانشگاهها
9ـ تدوین برنامه آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشگاهی
10ـ اخذ و بررسی نتایج گزارش محتوایی نشریات دانشگاهی از
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کمیتههای ناظر و ارائه آن به رییس دستگاه
تبصرهـ مصوبات شورای مرکزی ناظر قطعی و الزماالجرا است.
ماده 11ـ جلسات شورای مرکزی ناظر حداقل هر  2ماه یک بار با
دعوت مکتوب از کلیه اعضا یک هفته قبل از زمان جلسه با اعالم
دستور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل میشود و جلسات با حضور
حداقل  5تن از اعضای دارای حق رأی ،رسمی و مصوبات آن با رأی
اکثریت معتبر است.
بخش دوم :نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات
دانشگاهی
ماده 12ـ متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی
خود را با اعالم مشخصات خود و مدیر مسئول ،سردبیر ،نام نشریه،
زمینه و ترتیب انتشار (موضوع ماده  )1به انضمام تصریح به پایبندی به
قانون اساسی ،قوانین موضوعه و این دستورالعمل ،به دبیرخانه کمیته
ناظر طبق فرم پیوست شماره  1تسلیم کند.
تبصره 1ـ زمینه انتشار نشریهای که صاحب امتیاز آن شخص حقوقی
است نباید مغایرتی با اساسنامه آن تشکل یا نهاد داشته باشد.
تبصره 2ـ نشریات دانشجویی موظفند صرف ًا در زمینههایی که مجوز
اخذ کردهاند به فعالیت بپردازند.
تبصره 3ـ متقاضی امتیاز انتشار گاهنامه باید حداقل و حداکثر زمان
انتشار نشریه خود را در درخواست کتبی خود مشخص نماید.
ماده 13ـ متقاضی امتیاز نشریه باید دارای شرایط زیر باشد:
1ـ یکی از دانشجویان یا اعضای هیأت علمی به عنوان شخص حقیقی
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یا تشکل ،نهاد ،انجمن ،کانون ،یا یکی از بخشهای دانشگاه یا هر
شخص حقوقی دیگر در دانشگاه
2ـ عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در
مورد دانشجویان و انفصال موقت از خدمت در مورد اعضای هیأت
علمی
تبصره 1ـ افراد مشمول بند  2پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت
میتوانند به عنوان صاحب امتیاز نشریات دانشگاهی فعالیت کنند و در
صورت محکومیت مجدد به طور دائم محروم میشوند.
تبصره 2ـ در صورتی که صاحب امتیاز یکی از شرایط فوق را از دست
بدهد ،ظرف یک ماه پس از ابالغ کمیته ناظر میتواند درخواست انتقال
امتیاز نشریه را به شخص واجد شرایط دیگر به کمیته ناظر ارسال کند،
ن صورت امتیاز نشریه لغو میشود .کمیته ناظر موظف است
در غیر ای 
ظرف مدت  2هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی ،نظر خود را
اعالم کند.
ماده 14ـ شرایط مدیر مسئول به شرح زیر است:
1ـ دانشجو بودن یا عضویت در هیأت علمی یا مدیر یکی از واحدهای
اداری همان دانشگاه
2ـ عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در
مورد دانشجویان ،انفصال موقت از خدمت در مورد اعضای هیأت علمی
و عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در
کمیته تخلفات اداری برای کارکنان.
3ـ عدم سابقه مشروطی برای دو نیمسال متوالی یا سه نیم سال متناوب
برای دانشجویان در هنگام معرفی به عنوان مدیر مسئول.

آيين نامه های تشکل های دانشجویی

54

4ـ گذراندن دو نیمسال تحصیلی و حداقل  28واحد درسی (دورههای
کاردانی و کارشناسی) .دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد
ناپیوسته و دکتری از شمول این بند مستثنی هستند.
 -5عدم شهرت به فساد اخالق.
تبصره  1ـ شهرت به فساد اخالق صرف ًا با اجماع کلیة اعضای کمیته
ناظر قابل احراز است.
تبصره 2ـ مدیر واحد اداری فقط میتواند مدیر مسئول نشریه اداره
متبوع خود باشد.
تبصره 3ـ افراد مشمول بند  2پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت
میتوانند به عنوان مدیر مسئول نشریات دانشگاهی فعالیت کنند و در
صورت محکومیت مجدد این افراد به طور دائم محروم میشوند.
تبصره 4ـ در صورتی که مدیر مسئول یکی از شرایط را از دست بدهد،
صاحب امتیاز موظف است ظرف یک ماه مدیر مسئول جدید را به
کمیته ناظر معرفی کند ،در غیر این صورت امتیاز نشریه لغو میشود.
کمیته ناظر موظف است ظرف مدت  2هفته در این خصوص اعالم
نظر کند.
تبصره 5ـ سردبیر نشریه باید کلیه شرایط فوق را دارا باشد.
ماده 15ـ انتشار نخستین شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و
اخذ گواهی پایان دوره توسط صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر
براساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات
دانشگاهی است.
تبصرهـ هر کمیته ناظر موظف است در هر نیم سال تحصیلی حداقل
دو دوره آموزشی براساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر
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بر نشریات دانشگاهی آن دستگاه برگزار کند.
ماده 16ـ هیچکس نمیتواند در زمان واحد صاحب امتیاز ،مدیر مسئول
و سردبیر بیش از یک نشریه باشد.
ماده 17ـ در صورتی که تقاضانامهها ناقص یا متقاضیان امتیاز یا
مدیران مسئول نشریات فاقد شرایط مقرر در این دستورالعمل باشند
کمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به
دالیل و مدارک الزم حداکثر ظرف  20روز از تاریخ دریافت و ثبت
درخواست به متقاضیان اعالم کند.
ماده 18ـ درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر ،نام صاحب امتیاز،
مدیر مسئول ،سردبیر یا شورای سردبیری دانشگاه صادر کننده مجوز،
شماره ،تاریخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است.
ماده 19ـ چنانچه صاحب امتیاز نشریهای متقاضی توزیع آن در سایر
دانشگاهها باشد باید تقاضای خود را با ذکر محدوده توزیع به کمیته
ناظر دانشگاه تسلیم کند .کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت،
موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول ،درخواست را جهت
اعالم نظر نهایی به کمیته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کند .شورای
مرکزی ناظر موظف است پس از اعالم نظر دانشگاه مقصد ظرف دو
ماه نسبت به درخواست مزبور اعالم نظر کند.
تبصره 1ـ در صورت عدم موافقت کمیته ناظر دانشگاه ،متقاضی میتواند
اعتراض خود را به شورای مرکزی ناظر اعالم کند.
تبصره 2ـ نظارت و رسیدگی به تخلفات یا شکایات این نشریات بر
عهده کمیته ناظر دانشگاه صادر کننده مجوز (دانشگاه مبدأ) است.
ماده 20ـ اتحادیهها و تشکلهای دانشگاهی ،مجامع فرهنگی و شوراهای
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صنفی دانشجویی دارای مجوز رسمی که در بیش از یک دانشگاه فعالیت
داشته و متقاضی انتشار نشریه باشند میتوانند درخواست خود را به شورای
مرکزی دستگاه مربوطه اعالم کنند .نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات
اینگونه نشریات بر عهده شورای مرکزی ناظر است.
تبصرهـ شرایط ناظر بر صدور مجوز ،صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر
اینگونه نشریات تابع این دستورالعمل است.
ماده 21ـ کمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی
انتشار نشریه ،حداکثر ظرف  20روز نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
ماده 22ـ در صورتی که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت

کند یا ظرف  20روز نسبت به صدور مجوز با اعالم کتبی دالیل عدم
موافقت ،اقدام نکند ،متقاضی میتواند اعتراض خود را به صورت مکتوب
به شورای فرهنگی دانشگاه اعالم کند .شورای فرهنگی موظف است
ظرف  30روز موضوع اعتراض را بررسی و اعالمنظر کند.
ماده 23ـ مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول
است و وی موظف است سه نسخه از هر شماره را بالفاصله پس از
انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل دهد.
تبصرهـ دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشریه
را به دبیرخانه شورای مرکزی ناظر ارسال کند.
ماده 24ـ در صورتی که صاحب امتیاز ظرف مدت حداکثر شش ماه از
زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبی و مهلت یک ماهه اقدام به انتشار
نشریه نکند ،مجوز صادره از اعتبار ساقط است.
ماده 25ـ نشریات موظفند توالی انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت
کنند .در غیر این صورت پس از سه مرحله متوالی عدم انتشار ،صاحب
امتیاز برای پاسخگویی به کمیته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه
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دالیل قانع کننده ،مجوز نشریه لغو میشود.
ماده 26ـ صاحب امتیاز میتواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتیاز
نشریه به دیگری یا تغییر مشخصات ذکر شده در فرم درخواست مجوز
نشریه (اعم از مدیر مسئول ،نام نشریه ،دوره انتشار و زمینه انتشار) به
کمیته ناظر ارائه کند و کمیته ناظر موظف است ظرف یک ماه مراتب
موافقت یا عدم موافقت خود را به صورت مکتوب به صاحب امتیاز
اعالم کند.
بخش سوم :حقوق نشریات دانشگاهی
مصرح در قانون مطبوعات
ماده 27ـ نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق ّ

جمهوری اسالمی ایران برخوردارند .از جمله:

1ـ جستجو ،کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور
افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی با رعایت موازین قانونی و حفظ مصالح
جامعه.
2ـ هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای
درصدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و کنترل محتوای
نشریات مبادرت ورزد.
3ـ نشریات دانشجویی حق دارند نظرها ،انتقادهای سازنده ،پیشنهادها
وتوضیحات دانشجویان و مسئوالن دانشگاه را با رعایت موازین اسالمی
و مصالح دانشگاه و جامعه درج کنند.
ماده 28ـ معاونت دانشجویی و فرهنگی و سایر نهادهای فرهنگی
دانشگاه باید در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات از
نشریات دانشگاهی حمایت کنند.
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تبصره ـ معاونت دانشجوییـ فرهنگی دانشگاه ساالنه از محل بودجه
فرهنگی مبلغی را برای حمایت و کمک به انتشار نشریات دانشگاهی
پیشبینی میکند و متناسب با شرایط و مطابق ضوابط و مقررات در
اختیار آنان قرار میدهد.
ماده 29ـ دستگاهها موظفند جشنواره کشوری نشریات دانشجویی را با
هماهنگی کلیه دستگاهها و مسئولیت یک دستگاه حداقل سالی یکبار
برگزار نمایند و نشریات برتر را شناسایی و تشویق کنند.
تبصره 1ـ دستگاه ها میتوانند بصورت مستقل جشنواره های منطقه ای
یا مشابه آن را برگزار نمایند.
تبصره 2ـ نشریات دارای رتبههای اول ،دوم و سوم عالوه بر جوایز
جشنواره مشمول حمایتهای مادی و معنوی دستگاه مربوطه تا
جشنواره بعدی خواهند بود.
بخش چهارم :حدود نشریات دانشگاهی
ماده 30ـ نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد
اخالل به مبانی و احکام اسالم و حقوق عمومی و خصوصی مطابق ماده
 6قانون مطبوعات ،آزاد هستند.
ماده 31ـ هرگاه نشریهای مطالبی مشتمل بر توهین ،افترا ،خالف واقع
یا انتقاد نسبت به اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) منتشر کند ،ذینفع
حق دارد پاسخ آن را حداکثر تا دو ماه از تاریخ انتشار به صورت مکتوب
برای همان نشریه ارسال کند و نشریه مزبور نیز موظف است توضیح
یا پاسخ دریافتشده را حداکثر یک ماه پس از وصول پاسخ در همان
صفحه و ستون و با همان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است
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به رایگان به چاپ برساند ،منوط به آنکه جواب از دو برابر اصل مطلب
تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1ـ اگر نشریه عالوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات
مجددی چاپ کند ،در این صورت حق پاسخگویی مجدد برای معترض
باقی است ،بدیهی است درج قسمتی از پاسخ ،در حکم عدم درج است
و متن پاسخ باید در یک شماره و به طور کامل درج شود.
تبصره 2ـ در صورتی که نشریه پاسخ را منتشر نکند ذینفع میتواند به
کمیته ناظر شکایت کند و کمیته ناظر در صورت محق شناختن شاکی،
جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار خواهد کرد و اگر این اخطار مؤثر واقع
نشود ،کمیته ناظر ،نشریه را به یکی از تنبیهات بندهای  4تا  6ماده
 40محکوم میکند.
تبصره 3ـ مفاد این ماده و تبصرههای آن نافی حق ذینفع در خصوص
پیگیری شکایت از طریق کمیته ناظر یا مراجع ذیصالح نخواهد بود.
ماده 32ـ در صورت شکایت شاکی خصوصی از یک نشریه مبنی بر
انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت ،افترا ،فحش و الفاظ رکیک یا
نسبتهای توهینآمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ،تهدید و هتک
شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی ،نشریه به یکی از تنبیهات
بندهای  5تا  9ماده  40محکوم میگردد.
ماده 33ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب
تخلفات مواد  26 ،25 ،24و  27قانون مطبوعات شوند ،به یکی از
تنبیهات بندهای  10تا  13ماده  40محکوم میشوند.
ماده 34ـ در صورت انتشار عکسها ،تصاویر و مطالب خالف عفت
عمومی ،کمیته ناظر ،نشریه را به یکی از بندهای  5تا  9ماده 40
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محکوم میکند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیه ،نشریه
به یکی از تنبیهات بندهای  10تا  13این ماده محکوم میشود.
ماده 35ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب
تخلفات موضوع ماده  29قانون مطبوعات شوند به یکی از تنبیهات
بندهای  8و  9ماده  40محکوم میشوند.
ماده 36ـ هرگاه نشریهای مطالب و تصاویری مانند توهین ،تهمت،
فحش ،الفاظ رکیک ،تحقیر ،تهدید ،هتک حرمت یا حیثیت و نظایر آن
منتشر نماید ،تخلف عمومی محسوب میگردد .در این صورت رئیس
کمیته ناظر میتواند از ادامه فعالیت نشریه جلوگیری نماید و موضوع
را جهت بررسی به کمیته ناظر ارجاع دهد .کمیته ناظر موظف است
موضوع را خارج از نوبت بررسی و در صورت احراز تخلف ،متخلف به
یکی از تنبیهات بندهای  5تا  9ماده  40محکوم میشود.
تبصره :مدت رسیدگی به پرونده نشریهای که از ادامه انتشار آن
جلوگیری شده است نباید از  10روز بیشتر شود.
ماده 37ـ در صورت تخلف از تبصره  5ماده  1یا مواد  19 ،17و  24این
دستورالعمل برای بار اول نشریه به یکی از تنبیهات بندهای  1تا  3و
در صورت تکرار به یکی از تنبیهات بندهای  4تا  7ماده  40محکوم
میشود.
ماده 38ـ در صورتی که «نشریهای» بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر
منتشر شود توقیف شده و انتشاردهنده به مدت یک سال نمیتواند
صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر نشریه جدیدی باشد و در صورت
تکرار اگر متخلف شخص حقیقی و دانشجو باشد تا پایان مقطع
تحصیلی و در صورتی که متخلف شخص حقوقی یا عضو هیأت علمی
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باشد تا سه سال حق انتشار و شرکت در انتشار هیچ نشریهای را نخواهد
داشت.
ماده 39ـ در مواردی که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانین موضوعه
کشور جرم تلقی شود بنا به تشخیص کمیته ناظر مدیر مسئول نشریه
جهت تصمیمگیری مقتضی به کمیته انضباطی معرفی میشود.
بخش پنجم :تنبیهات
ماده 40ـ موارد تنبیهی متخلفان به شرح زیر است:
1ـ احضار به کمیته ناظر و تذکر شفاهی
2ـ تذکر کتبی
3ـ اخطار کتبی
4ـ محرومیت موقت نشریه از تسهیالت دانشگاهی تا شش ماه
5ـ محرومیت موقت مدیر مسئول از تصدی این سمت تا  6ماه
6ـ محرومیت موقت مدیر مسئول از تصدی این سمت از  6ماه تا یک
سال
7ـ توقیف موقت نشریه تا  3ماه
 8ـ توقیف موقت نشریه از سه ماه تا  6ماه
9ـ توقیف موقت نشریه از  6ماه تا یک سال
10ـ توقیف موقت نشریه از یک تا دو سال
11ـ منع دائم انتشار نشریه
12ـ منع دائم انتشار نشریه و محرومیت مدیر مسئول از تصدی این
سمت تا یک سال
13ـ منع دائم انتشار نشریه و محرومیت مدیر مسئول از تصدی این
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سمت تا پایان مقطع تحصیلی
بخش ششم :رسیدگی به تخلفات و شکایات
ماده 41ـ کمیته ناظر موظف است به شکایات مکتوب حداکثر ظرف
مدت 15روز از تاریخ دریافت و ثبت آن در دبیرخانه ،رسیدگی کرده و
رأی خود را صادر کند.
ماده 42ـ کمیته ناظر ،مدیر مسئول نشریهای را که تخلف کرده یا از
آن شکایت شده است به صورت کتبی و با ذکر دقیق موارد تخلف
یا شکایت و با ارائه مهلت یک هفتهای از تاریخ ابالغ جهت ادای
توضیحات دعوت میکند و در صورت عدم حضور غیرموجه وی یا عدم
ارائه توضیحات کتبی ،کمیته ناظر میتواند حکم مقتضی را در مورد
نشریه صادر کند.
ماده 43ـ کمیته ناظر باید آرای خود را با ذکر موارد تخلف یا شکایت
مستند به مواد  30تا  39صادر و آن را به صورت کتبی حداکثر ظرف
مدت یک هفته پس از صدور به مدیر مسئول و شاکی خصوصی نشریه
ابالغ کند.
ماده 44ـ آرای صادره ،ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض
و درخواست تجدید نظر در شورای فرهنگی دانشگاه است .در صورت
عدم اعتراض در مهلت تعیین شده ،حکم ،قطعی محسوب میشود.
ماده 45ـ احکام صادره از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تا
زمانی که نقض نشدهاند الزماالجرا هستند.
ماده 46ـ شورای فرهنگی دانشگاه موظف است رأی خود را در مورد
اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت
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اعتراض توسط دبیرخانه ،به صورت مکتوب به معترض و کمیته ناظر
دانشگاه ابالغ کند.
ماده 47ـ تصمیم شورای فرهنگی دانشگاه ظرف  20روز از تاریخ
ابالغ ،قابل اعتراض به شورای مرکزی ناظر است .شورای مرکزی ناظر
موظف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت اعتراض رأی خود را صادر و
آن را ابالغ کند .آرای شورای مرکزی ناظر ،قطعی و الزماالجرا است.
بخش هفتم :نحوه ابالغ ،اجرا و تفسیر این دستورالعمل
ماده 48ـ نحوه صدور مجوز نشریات دانشگاهی ،نظارت بر آنها،
رسیدگی به تخلفات و شکایات تنها براساس دستورالعمل حاضر خواهد
بود .تعیین و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدود کننده
عالوه بر مفاد این آئیننامه نظیر صدور مجوزهای مشروط یا موقت
ممنوع است.
ماده 49ـ به کلیه نشریات دانشگاهی که قبل از تصویب این دستورالعمل
انتشار مییابند مدت هشت ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل فرصت
داده میشود تا خود را با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق
کنند.
تبصرهـ در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشریه با صالحدید
کمیته ناظر لغو خواهد شد.
ماده  50ـ دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در  50ماده و 44
تبصره در تاریخ  ......................به تصویب شوراهای مرکزی ناظر بر
نشریات دانشگاهی رسید.
طبق ماده  5ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی ،مصوبه جلسه
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شماره  540مورخ  1383/3/26شورای عالی انقالب فرهنگی ،و بنا به
مصوبه شوراهای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارتخانههای
علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
دانشگاه آزاد اسالمی دستورالعمل اجرایی این ضوابط جهت اجرا به
دانشگاهها و مؤسسههای آموزشی و پژوهشی ابالغ میگردد.
سهشنبه 20 ،آذر 1386
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مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي فعاليت
تشکلهاياسالميدانشگاهيان
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آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان
مصوب چهارصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 1378 /6/9
شوراي عالي انقالب فرهنگي
مقدمه:
دانشگاه ها و مراكز آموزشعالي هر جامعه ،معرف و مبين باالترين
سطح تفكر و علم آن جامعه محسوب ميشوند و اصول جهانبيني
و نظام اعتقادي و ارزشي جامعه را در خود متجلي ميسازند و با
تربيت متفكران و دانشمندان و مديران آينده ،در جهت بخشيدن به
حركتهاي گوناگون فكري ،اعتقادي ،فرهنگي و سياسي جامعه مؤثر
واقع ميشوند .از اينجا ميتوان گفت كه دانشگاه هاي مختلف جهان،
عالوه بر اشتراكاتي كه به اعتبار دانشگاه بودن ،با يكديگر دارند به
اعتبار تعلق به جوامعي با بينشها و ارزشهاي مختلف واجد خصوصياتي
هستند كه آنها را از يكديگر متفاوت و متمايز ميسازد.
جامعه ايراني كه در انقالب اسالمي خود با رويكردهاي الهي و معنوي،
جهانبيني و نظام ارزشي اسالم را مبناي شئون گوناگون خود قرار
داد ،خواهان آن است كه دانشگاه هاي متناسبي با مباني و ارزشهاي
اسالمي داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاه ها از مباني و معيارهاي
خود آگاهي و شناخت دقيقتر و ژرفتر حاصل كند و هم با تربيت
متفكران و مديران بر وفق آن مباني و معيارها ،به ترويج و تعميم آنها
در كل جامعه مبادرت نمايد .ايفاي چنين رسالت مهمي نيازمند تالش و
كوشش سازمان يافته دانشگاهيان در پرتو نظم و انضباط و قانونمندي
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است .آيين نامه حاضر بر مبناي چنين تفكري ،با نظر به اصول عمومي
و اختصاصي حاكم بر دانشگاه ها براساس مصوبه شورايعالي انقالب
فرهنگي و به منظور توسعه و تشويق فعاليتها و حمايت از حقوق سياسي
و اجتماعي دانشگاهيان در چهارچوب قوانين موضوعه كشور تدوين
گرديده است.
فصل اول  :كليات و تعاريف
ماده  .1در اين آيين نامه تعاريف زير مورد نظر است:
 .1-1دانشگاه :به هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشعالي و
پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي اطالق ميشود.
تبصره  :هر مركز يا واحد دانشگاهي وابسته به دانشگاه هاي دولتي در
ديگر شهرها و نيز هر واحد دانشگاه غيردولتي در اين آيين نامه همانند
دانشگاه محسوب ميشود.
 .1-2دانشگاهيان  :عبارت از دانشجويان و اعضاي هيأت علمي
دانشگاه ميباشد.
 .1-3تشكل اسالمي :جمعيتي مركب از دانشگاهيان است كه پس از
دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذيصالح (هيأت نظارت دانشگاه
مصرح در فصل سوم اين آيين نامه) در جهت تحقق اهداف اسالمي
ّ -

مصرح در چهارچوب قانون اساسي
و ارزشهاي انقالب و نظام اسالمي ّ
و اين آيين نامه فعاليت مينمايد.

 .1-4عضو :به هر يك از دانشگاهيان كه نسبت به ثبت نام خود در
دفتر اعضاي هر يك از تشكلهاي اسالمي اقدام نموده و پذيرفته شده
است اطالق ميشود( .عضويت به منزله موافقت با اساسنامه تشكل
است).
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تبصره  :هر فرد تنها ميتواند در زمان واحد ،در يك تشكل اسالمي
عضويت داشته باشد و در غير اين صورت عضويت مؤخر قابل قبول
است.
ماده  .2محدوده فعاليت:
هر نوع فعاليت سياسي ،فرهنگي و اجتماعي تشكلهاي اسالمي در
حدود اساسنامه تشكل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات
دانشگاه و اين آيين نامه و ساير قوانين موضوعه كشور مجاز است.
تبصره  :فعاليت هاي تشكلهاي اسالمي در خارج از دانشگاه تابع
قانون احزاب است.
 .2-1برگزاري سخنراني ،تجمع ،راهپيمايي ،ميزگرد ،تريبون آزاد و
نصب تابلوهاي تشكلهاي دانشجويي با ارائه مجوز از هيأت نظارت
دانشگاه امكانپذير است.
تبصره : 1انتشار هر نوع نشريهاي به استثناي نشريات علمي
دانشگاهي با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت ميگيرد.
تبصره : 2راهاندازي هر نوع پايگاه اطالعرساني رايانهاي با مجوز
شوراي فرهنگي دانشگاه صورت ميگيرد.
تبصره  : 3شوراي فرهنگي دانشگاه در صورت مغايرت هر نوع
فعاليت فرهنگي ،سياسي و اجتماعي با مصالح دانشگاه ،ضوابط شرعي و
ارزشهاي انقالب اسالمي ،مراتب را به رياست دانشگاه اعالم مينمايد
و رييس دانشگاه موظف است در صورت اعالم شوراي فرهنگي و يا
مشاهده موارد خالف از آنها جلوگيري كند.
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فصل دوم .تشكلها:
ماده .3تشكلها با طي مراحل زير تأسيس ميگردند:
.3-1حداقل  5نفر از دانشجويان يا  3نفر از اعضاي هيأت علمي با
داشتن شرايط زير ميتوانند به عنوان هيأت مؤسس با ارائه نام مشخصي
براي تشكل ،تقاضاي صدور پروانه فعاليت نمايند:
الف .اعتقاد و التزام عملي به اسالم ،واليت فقيه و قانون اساسي.
ب .برخورداري از حسن شهرت و اخالق اسالمي و حداقل دو نيم
سال تحصيلي اشتغال به تحصيل در دانشگاه مزبور براي تشكلهاي
دانشجويي و حداقل دو سال استخدام رسمي آزمايشي براي تشكلهاي
اعضاي هيأت علمي در دانشگاه مزبور.
.3-2كساني كه به موجب ماده  7قانون فعاليت احزاب ،جمعيتها و
انجمنهاي سياسي و صنفي از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي
و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند نميتوانند به عنوان هيأت
مؤسس تقاضاي صدور پروانه براي ايجاد تشكل در مراكز آموزش عالي
نمايند.
 .3-3در صورت تأييد صالحيت حداقل الزم اعضاي هيأت مؤسس
( موضوع بند  ) 3 -1و تأييد نام تشكل ،هيأت نظارت دانشگاه حداكثر
ظرف پانزده روز كاري موافقت اصولي با تأسيس تشكل را صادر
مينمايد.
 .3-4هيأت مؤسس مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ
دريافت موافقت اصولي فهرست اسامي اعضا و اساسنامه را به هيأت
نظارت تسليم نمايد .در غير اين صورت درخواست تأسيس كان لم يكن
تلقي ميشود.
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تبصره  :التزام به قانون اساسي ،واليت مطلقه فقيه ،قوانين موضوعه
كشور و آيين نامههاي مصوب بايستي مصرحا در اساسنامه تشكل
آمده باشد.
 .3-5هيأت نظارت پس از دريافت فهرست اسامي اعضاء (در حد
نصاب الزم)  ،حداكثر ظرف دو ماه نسبت به بررسي و تصويب اساسنامه
و صدور مجوز براي تشكل واجد شرايط اقدام مينمايد.
 .3-6هيأت نظارت موظف است در صورت عدم تصويب اساسنامه،
مراتب را به طور كتبي با ذكر داليل و مستندات به متقاضيان اعالم
نمايد و متقاضيان ميتوانند ظرف مدت يك ماه ضمن تأمين نظر هيأت
نظارت تقاضاي تجديد نظر نمايند.
تبصره .1در صورت امتناع هيأت نظارت دانشگاه از صدور پروانه و يا
اعتراض هيأت مؤسس تشكل به نظرات هيأت نظارت درباره اساسنامه
تشكل ،هيأت مؤسس ميتواند اعتراض خود را به هيأت نظارت مركزي
(موضوع ماده  5اين آيين نامه) ارسال نمايد و هيأت نظارت مركزي
موظف است ظرف حداكثر مدت دو ماه نسبت به اعتراض واصله
رسيدگي و اعالم نظر نمايد.
تبصره  .2هر نوع تغيير در اساسنامه منوط به تأييد هيأت نظارت
دانشگاه ميباشد.
 .3-7حد نصاب تعداد اعضاي تشكلهاي دانشجويي با احتساب
هيأت مؤسس  3درصد كل دانشجويان آن دانشگاه و حداقل  50نفر
ميباشد.
.3-8حدنصابتعداداعضايتشكلهايهيأتعلميبااحتسابهيأتمؤسس
 5درصد كل اعضاي هيأت علمي آن دانشگاه و حداقل 10نفر ميباشد.
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فصل سوم  -نظارت:
ماده  .4به منظور حمايت از حقوق سياسي و اجتماعي دانشگاهيان و
انجام وظايف مقرر در اين آيين نامه ،هيأت نظارت در هر دانشگاه با
تركيب و شرح وظايف زير تشكيل ميشود:
.4-1تركيب هيأت نظارت دانشگاه:
الف .رييس دانشگاه (رييس هيأت).
ب .مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.
ج .نماينده وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري يا بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي يا دانشگاه آزاد اسالمي حسب مورد.
.4-2وظايف هيأت نظارت دانشگاه:
الف .بررسي اساسنامه و صالحيت اعضاي مؤسس تشكلهاي
اسالمي.
ب  .اعالم موافقت اصولي و صدور پروانه فعاليت براي تشكلهاي
اسالمي.
ج  .صدور مجوز انجام فعاليت تشكلها (موضوع بند  2-1اين آيين
نامه).
د  .نظارت بر حسن اجراي انتخابات تشكلهاي اسالمي .
ه  .رسيدگي به تخلفات تشكلها براساس آيين نامه مربوط.
و  .رسيدگي به شكايات واصل شده از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي
در ارتباط با فعاليت هاي تشكلهاي اسالمي.
ز  .توقف و يا لغو پروانه فعاليت تشكلهاي اسالمي.
تبصره  :هيأت نظارت دانشگاه مي تواند پس از تاييد هيأت مرکزي
نظارت بخشي از وظايف خود را شامل بندهاي (ج  ،د  ،ه  ،و ) به
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شورايي متشکل از معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  ،معاونت دفتر
نهاد نمايندگي در دانشگاه و نماينده وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و
فنآوري و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسالمي
حسب مورد تفويض نمايد .
ماده  .5به منظور انجام وظايف مقرر در اين آيين نامه ،هيأت نظارت
مركزي در وزارتخانههاي علوم  ،تحقيقات و فنآوري و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي با تركيب و شرح وظايف زير
تشكيل ميشود:
 .5-1تركيب هيأت نظارت مركزي:
الف ) وزير يا رييس دستگاه.
ب ) رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.
ج ) يكي از معاونان وزير يا رييس دستگاه به انتخاب وي.
د ) يك نفر از رؤساي دانشگاه ها حسب مورد.
ه ) نماينده شورايعالي انقالب فرهنگي.
و ) در مواردي كه مسائل مربوط به بسيج دانشجويي در هيأت نظارت
مركزي مطرح شود فرمانده نيروي مقاومت بسيج با حق رأي در آن
هيأت حضور خواهد داشت.
 .5-2وظايف هيأت نظارت مركزي:
الف .رسيدگي نسبت به درخواستهاي تجديدنظر در تصميمات هيأت
نظارت دانشگاه ها و تخلفات آنها حداكثر ظرف مدت دو ماه.
ب .تدوين و تصويب دستورالعملهاي اجرايي اين آيين نامه حسب
مورد.
ج.تدوينوتصويبآييننامهرسيدگيبهشكاياتوتخلفاتتشكلهاياسالمي.
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ماده  . 6كليه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان كه براساس مصوبه
جلسه  265مورخ  70/08/28شورايعالي انقالب فرهنگي تشكيل
شدهاند قانونياند و رسميت دارند.
. 6-1فعاليت هاي كليه تشكلهاي اسالمي دانشگاهي از تاريخ تصويب
براساس مفاد اين آيين نامه خواهد بود.
. 6-2تشكلهاي اسالمي مزبور موظفند حداكثر در ظرف يك سال
اساسنامههاي خود را با اين آيين نامه تطبيق دهند.
. 6-3چنانچه براساس تشخيص هيأت نظارت مركزي،هر كدام از
تشكلهاي مزبور حائز شرايط نبودند با آن تشكل برخورد قانوني صورت
ميگيرد.
ماده .7مسئوليت هماهنگي و توزيع عادالنه كمكهاي دانشگاه به
تشكلها بر عهده هيأت نظارت خواهد بود.
 .7-1مسئوالن ذيربط تنها مجازند به تشكلهايي تسهيالت ارائه داده
و يا اجازه استفاده از امكانات دانشگاه ها را بدهند كه مجوز فعاليت را
طبق اين آيين نامه دريافت كرده باشند.
ماده  . 8دستورالعملهاي اجرايي اين آيين نامه و همچنين آيين نامه
رسيدگي به شكايات و تخلفات تشكلهاي اسالمي در جلسه مشترك
هيأتهاي نظارت مركزي وزارتخانههاي علوم  ،تحقيقات و فنآوري و
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي در محل
دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي و در شكل واحد به تصويب نهايي
ميرسد.
آيين نامه فوق در  5ماده و  8تبصره در جلسه  448مورخ  1378 /6/9شورايعالي
انقالب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب  ،آيين نامههاي مغاير با آن
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ملغي شد و موارد ذيل طي جلسات آتي شورا مصوب و به آيين نامه
افزوده شد:
 تبصره  2الحاقي به بند  2 -1مصوب جلسه  511مورخ 1381/11/8 تبصره الحاقي به بند  4-2آيين نامه مصوب جلسه  493مورخ1380/11/09
 بند " و" ماده ( 5تركيب هيأت نظارت مركزي) مصوب جلسه 472مورخ 79/10/13
 -مواد  6تا  8مصوب جلسه  449جلسه مورخ 1378/07/06
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دستورالعمل اجرايي آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان
مقدمه:
پس از ابالغ آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان مقرر شد
دستورالعمل اجرايي آيين نامه مزبور توسط وزارتخانههاي علوم،
تحقيقات و فنآوري ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد
اسالمي به منظور احصاء مسائل اجرايي براي مدت سه سال به صورت
آزمايشي تدوين و ابالغ گردد.
با انقضاي مدت آزمايشي مذكور و در اجراي قسمت (ب) از بند  2ماده
 5آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان مصوب جلسه  448مورخ
 78/6/9و نيز ماده ( 8تكميلي) مصوب جلسه  449مورخ  78/7/6و مفاد
تكلمه و تبصرههاي الحاقي مصوب جلسه  472مورخ  1379/10/13و
جلسه  493مورخ  1380/11/9و جلسه  511مورخ  1381/11/8شوراي
عالي انقالب فرهنگي و به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف و
مسئوليتهاي هيأت نظارت دانشگاه ها ،دستورالعمل اجرايي اين آيين
نامه به شرح زير تدوين گرديده است كه براي اجرا ابالغ ميگردد.
بخش اول  .شرح وظايف دبيرخانه هيأت نظارت ،نحوه تشكيل
جلسات هيأت نظارت و مراحل صدور مجوز فعاليتها
ماده .1دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و وظايف آن:
 .1-1به منظور تسهيل در انجام فعاليت هاي هيأت نظارت دانشگاه
در زمينه تماس و مكاتبه با تشكلهاي اسالمي و ساير نهادهاي ذيربط
 ،حفظ و نگهداري اسناد و مدارك ،دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه با
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شرح وظايف زير تشكيل ميگردد:
الف) اعالم دستور كار و دعوت از اعضاء براي شركت در جلسات هيأت
نظارت دانشگاه و يا واحد دانشگاهي
ب) تشكيل نظام بايگاني ،ثبت و نگهداري اسناد و مكاتبات و طبقهبندي
پروندهها
ج) دريافت درخواست كتبي هيأت مؤسس متقاضي تأسيس تشكل
اسالمي و طرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه
د) دريافت درخواست كتبي صدور مجوز فعاليت و طرح آن در جلسات
رسمي هيأت نظارت دانشگاه
ه) دريافت شكايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در
ارتباط با فعاليت هاي تشكلهاي اسالمي و طرح آنها در جلسات رسمي
هيأت نظارت دانشگاه
و) ابالغ تصميم هيأت نظارت دانشگاه به صورت مكتوب و با امضاي
رياست دانشگاه در مهلت قانوني تعيين شده به تشكل اسالمي
ز) تدوين صورت جلسات و انجام مكاتبات ضروري بنا به دستور رئيس
هيأت نظارت دانشگاه
ح) تهيه و تنظيم گزارش جلسات هيأت نظارت دانشگاه و ارسال آن با
امضاي رياست دانشگاه براي دبيرخانه هيأت نظارت مركزي
ط) اطالعرساني به موقع در مورد آيين نامه تشكلهاي اسالمي
دانشگاهيان و دستورالعملهاي اجرايي آن به دانشگاهيان و تشكلهاي
اسالمي
ي) دعوت و تشكيل جلسات هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات
دانشجويان
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ک) پيگيري اجراي مصوبات هيأت نظارت دانشگاه و اخذ گزارش
فعاليت هاي تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان
ل) انجام ساير امور محوله
 .1-2رئيس دانشگاه يك نفر از كارمندان يا اعضاي هيأت علمي
دانشگاه را به عنوان مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه انتخاب و
به اعضا معرفي مينمايد.
ماده .2نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت دانشگاه:
 .2-1هيأت نظارت دانشگاه جهت رسيدگي به هنگام به درخواست
كتبي تشكلها و يا صدور مجوز فعاليت هاي مختلف اجتماعي ،سياسي،
فرهنگي و انجام ديگر وظايف محوله در فواصل زماني معين و يا به
طور فوقالعاده تشكيل جلسه ميدهد.
تبصره :رئيس دانشگاه يا دو سوم اعضاي هيأت نظارت ميتوانند
درخواست تشكيل جلسه فوقالعاده نمايند و رئيس هيأت موظف به
دعوت از اعضا براي تشكيل جلسه فوقالعاده ميباشد.
 .2-2جلسات هيأت نظارت با حضور رياست دانشگاه (رئيس هيأت) و
حداقل يك عضو ديگر رسمي است.
 .2-3حضور مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و معاون
دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و نماينده تشكل اسالمي (حسب مورد)
در جلسات بدون حق رأي و با موافقت رئيس دانشگاه بالمانع است.
ماده .3نحوه صدور مجوز فعاليتها:
 .3-1كليه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان در دانشگاه الزم است در
صورت تمايل به انجام هر يك از فعاليت هاي مندرج در بند ()2 -1
آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان نسبت به اخذ مجوز از هيأت
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نظارت دانشگاه طبق مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايند.
 .3-2تشكلهاي اسالمي متقاضي صدور مجوز فعاليت بايستي برگ
درخواست مجوز فعاليت (پيوست دستورالعمل اجرايي) را تكميل و براي
ثبت و تشكيل پرونده به دبيرخانه هيأت نظارت تحويل نمايند.
 .3-3حداكثر مهلت پاسخگويي و ارائه مجوز توسط هيأت نظارت
دانشگاه در مورد فعاليت هايي نظير :سخنراني ،تشكيل ميزگرد ،تريبون
آزاد و نصب تابلو از تاريخ ثبت درخواست كتبي در دبيرخانه هيأت ،هفت
روز كاري و در مورد تجمع و راهپيمايي چهار روز كاري ميباشد.
تبصره :تشكلهاي اسالمي كه درخواست انجام فعاليت هاي مندرج
در بند  3-3دستورالعمل را دارند الزم است با توجه به حداكثر مهلت
قانوني پاسخگويي از سوي هيأت نظارت دانشگاه تاريخ برنامه خود را
تنظيم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي اجتناب
نمايند.
 .3-4هيأت نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانوني تعيين
شده در بند  3-3دستورالعمل ،نسبت به تشكيل جلسه رسمي ،بررسي
مدارك ،اخذ تصميم و اعالم كتبي آن اقدام نمايد .رئيس هيأت مسئول
اين امر ميباشد و عدم پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله تأييد تلقي
ميشود.
 .3-5در صورت عدم موافقت هيأت نظارت دانشگاه با درخواست كتبي
تشكل ،ضروريست دالئل عدم موافقت ،به صورت مكتوب و مستدل در
مهلت تعيين شده در بند  3-3به تشكل اسالمي ابالغ شود.
تبصره :1چنانچه تشكل اسالمي نسبت به رأي هيأت نظارت دانشگاه
اعتراض داشته باشد ميتواند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت يك
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هفته از تاريخ ابالغ رأي هيأت نظارت دانشگاه به صورت مكتوب به
دبيرخانه هيأت نظارت ارائه و متعاقب ًا هيأت نظارت دانشگاه نيز الزم
است نظر نهايي خود را ظرف مهلت هفت روز كاري از تاريخ دريافت
اعتراض كتب ًا به تشكل اعالم نمايد.
تبصره :2در صورت اعتراض تشكل اسالمي به نظر نهايي هيأت
نظارت دانشگاه يا امتناع هيأت نظارت از پاسخگويي ،موضوع در صورت
درخواست تشكل به هيأت نظارت مركزي ارجاع و رأي هيأت نظارت
مركزي الزماالجرا است.
تبصره : 3هيأت نظارت مركزي مكلف است ظرف  2ماه از تاريخ
دريافت اعتراض به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .اين
تصميم ميبايست ظرف يك هفته به صورت مكتوب به هيأت نظارت
دانشگاه اعالم شود.
 .3-6تشكلهاي اسالمي ميتوانند به صورت مشترك و در قالب
برنامه واحد از هيأت نظارت دانشگاه تقاضاي مجوز فعاليت كنند .بديهي
است در اين گونه موارد ،برگ درخواست توسط نمايندگان تشكلهاي
مزبور تكميل و امضا ميشود.
 .3-7نصب تابلو نياز به اخذ مجوز مكرر نداشته و تا زمان رعايت
مقررات ،مجوز اخذشده به قوت خود باقي است و مطالب مندرج در آن
طبق مقررات ناظر بر نشريات دانشجويي قابل رسيدگي است.
 .3-8مستنداً به تبصره الحاقي به بند  2-1آيين نامه تشكلهاي
اسالمي دانشگاهيان (مصوبه جلسه شماره  511مورخ 1381/11/8
شوراي عالي انقالب فرهنگي) « :راهاندازي هر نوع پايگاه اطالعرساني
با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت ميگيرد».
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بخش دوم  .نحوه بررسي و صدور مجوز ايجاد تشكل و
نظارت بر اجراي انتخابات
ماده .4اعالم موافقت اصولي:
اعالم موافقت اصولي براي تأسيس تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان
ميبايست بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه تشكلهاي اسالمي
دانشگاهيان و رعايت نكات زير انجام پذيرد:
 .4-1در بررسي صالحيت اعضاي هيأت مؤسس ،اعالم كتبي به
اعتقاد و التزام عملي به اسالم ،واليت مطلقه فقيه و قانون اساسي براي
احراز شرايط مندرج در قسمت الف بند  3-1آيين نامه تشكلهاي
اسالمي دانشگاهيان مكفي است به جز در مواردي كه هيأت نظارت
دانشگاه خالف اين ادعا را بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل
قبول احراز نمايد.
 .4-2احراز حسن شهرت و رعايت اخالق اسالمي بر عهده اعضاي
هيأت نظارت ميباشد و هيأت ميتواند از طريق مراجع مسئول نيز
استعالم نمايد.
 .4-3اعضاي هيأت مؤسس در هنگام ارائه تقاضاي خود نبايد عضو
هيچ تشكل اسالمي ديگري در درون دانشگاه باشند.
 .4-4اعضاي هيأت مؤسس نبايد طي دو ترم تحصيلي متوالي اخير
و يا سه ترم غير متوالي قبل از ارائه درخواست تأسيس تشكل مشروط
شده باشند.
 .4-5هيأت مؤسس متقاضي ايجاد تشكل بايد تعهد كتبي مبني بر
عدم فعاليت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعالم موجوديت يا انجام ساير
فعاليتها) نمايد.
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 .4-6مدت زمان مجاز براي مكاتبات و انجام مراحل بررسي صالحيت
هيأت مؤسس توسط هيأت نظارت دانشگاه حداكثر يك ماه از تاريخ
درخواست كتبي است و هيأت نظارت موظف است طبق بند  3-3آيين
نامه ظرف مدت  15روز كاري پس از اتمام مراحل بررسي ،در صورت
تأييد صالحيت هيأت مؤسس ،نسبت به صدور موافقت اصولي و در
صورت عدم تأييد نسبت به اعالم كتبي دالئل رد صالحيت ،به صورت
طبقهبندي شده با امضاي دبير هيأت نظارت دانشگاه اقدام نمايد.
اعضاي هيأت مؤسس رد صالحيت شده ظرف مدت ده روز از تاريخ
ابالغ كتبي رأي هيأت نظارت دانشگاه ميتوانند به رأي هيأت نظارت
دانشگاه در هيأت نظارت مركزي اعتراض نمايند.
تبصره :در مواردي كه براي بررسي صالحيت هيأت مؤسس نياز به
مكاتبه با محاكم قضايي باشد ،مدت زمان مجاز براي انجام مراحل
بررسي تا  45روز قابل افزايش است.
ماده  . 5رئوس اصلي و ساختار اساسنامه :
رعايت موارد زير در محتوا و ساختار اساسنامه تشكلهاي اسالمي الزم
است:
 .5-1تصريح نكات مندرج در تبصره بند  3-4آيين نامه
 .5-2مبتني بودن تصميمات و فعاليت هاي تشكل بر آراي اعضا كه
حد نصاب آراي مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.
تبصره :تنها اعضاي تشكل ميتوانند در انتخابات شوراي مركزي آن
تشكل شركت نمايند.
 .5-3معرفي اركان تشكل و تشكيالت زير مجموعه آنان.
 .5-4شرح دقيق وظايف اركان تشكل.
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 .5-5چگونگي تشكيل جلسات ،حد نصاب رسميت آنها و اخذ
تصميم.
 .5-6شرايط عضويت ،نحوه عضوگيري و خروج اعضا از تشكل
(اخراج يا استعفا).
تبصره :نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي تشكلهاي اسالمي
نبايد طي دو ترم متوالي و يا سه ترم غير متوالي مشروط شده باشند.
 .5-7پايبندي به احكام اسالمي و اعالم كتبي اعتقاد به موارد مندرج
در قسمت الف بند  3-1آيين نامه از سوي نامزدهاي عضويت در هيأت
مركزي ،هسته مركزي و يا شوراي مركزي تشكل اسالمي.
 .5-8نحوه انحالل تشكل.
 .5-9نحوه رفع اختالف تشكل در صورت بروز اختالف بين اعضاي
شوراي مركزي آن به صورت صريح و روشن.
 .5-10چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه اول و ساير دورهها و
همچنين تجديد انتخابات در صورت صدور رأي ابطال انتخابات از
سوي مراجع صالحه ذيربط.
 .5-11نحوه تداوم فعاليت قانوني تشكل در صورت برگزار نشدن
انتخابات شوراي مركزي در موعد مقرر و يا تعويق انتخابات شوراي
مركزي.
 .5-12نحوه تغيير در اساسنامه تشكل اسالمي.
 .5-13اعالم ترازنامه مالي تشكل و نحوه تصويب آن به مجمع
عمومي تشكل و مراجع ذي ربط.
 .5-14تصريح به انتفاعي نبودن تشكل ،عدم سوء استفاده از امكانات
مالي دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشكل.
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تبصره :تشكلهاي اسالمي رسمي و فعلي دانشگاه ها ميبايست
ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل نسبت به تطبيق
اساسنامه خود با مفاد آيين نامه و اين دستورالعمل اقدام نمايند ،در
صورت عدم تطبيق اساسنامه و يا رعايت نشدن مفاد دستورالعمل
فعاليت تشكل مزبور غير قانوني است.
ماده  . 6بررسي اساسنامه:
 . 6-1هيأت نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشكلهاي
اسالمي را به منظور رعايت مفاد آيين نامه و ماده  5اين دستورالعمل
بررسي نموده و در صورت عدم رعايت نكات فوق مراتب را كتب ًا و با
ذكر نكات مورد استناد ظرف مدت دو ماه (مهلت مقرر در بند  3-5آيين
نامه) به هيأت مؤسس اعالم نمايد.
 . 6-2هر گونه تغيير در اساسنامه مصوب الزم است در هيأت نظارت
دانشگاه به تصويب برسد.
ماده  .7نظارت بر انتخابات:
 .7-1بر اساس قسمت "د" بند  4-2آيين نامه ،هيأت نظارت هر
دانشگاه وظيفه نظارت بر حسن اجراي انتخابات را بر عهده دارد.
 .7-2تشكلهاي اسالمي موظفند دو هفته قبل از برگزاري هر گونه
انتخابات ،تاريخ پيشنهادي خود را به صورت كتبي در زمينه انتخابات
براي هماهنگي با مسئولين ذيربط به هيأت نظارت دانشگاه اعالم
نمايند.
تبصره :هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته
از تاريخ اعالم تشكل موافقت خود را با تاريخ تعيين شده كتب ًا اعالم

نمايد و در صورت عدم موافقت ،داليل خود را در همان مهلت كتب ًا و با
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امضاي رئيس هيأت نظارت به تشكل ابالغ كند ،در اين صورت تشكل
موظف است زمان ديگري را براي برگزاري انتخابات به هيأت نظارت
دانشگاه پيشنهاد نمايد.
 .7-3هيأت نظارت دانشگاه ميتواند با صالحديد ،نماينده خود را كه
حتي المقدور از اعضاي هيأت منصفه است براي نظارت بر انتخابات
معرفي نمايد .در اين صورت تشكل نيز با انتخاب و معرفي يك نماينده
(به صورت مكتوب) از جانب خود موظف به همكاري با نماينده هيأت
نظارت دانشگاه است.
 .7-4نماينده هيأت نظارت بر روند اجراي انتخابات ،بدون دخالت در
امور اجرايي ،نظارت نموده و نحوه برگزاري و انطباق انتخابات با مفاد
اساسنامه مصوب را به صورت كتبي و مستند به هيأت نظارت دانشگاه
گزارش مينمايد.
 .7-5چنانچه هر يك از تشكلهاي اسالمي بدون اخذ موافقت هيأت
نظارت دانشگاه و يا بر خالف مفاد اساسنامه مصوب ،اقدام به برگزاري
انتخابات نمايند نتايج انتخابات مذكور از سوي هيأت نظارت غير قابل
قبول و باطل اعالم ميشود.
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بخش سوم  .نحوه طرح و رسيدگي به شكايات و تخلفات
تشكلهاي اسالمي
ماده  . 8تعاريف:
 . 8 -1محدوده دانشگاه  :عبارت است از محوطه دانشگاه  ،دانشكدهها
 ،خوابگاهها و بيمارستانهاي آموزشي
تبصره :اردوگاهها و ساير اماكن و فضاهاي كه در زمان برگزاري
مراسم ،همايشها و گردشهاي علمي ،فرهنگي ،تفريحي و  ...براي
انجام برنامههاي هر يك از تشكلها مورد استفاده قرار ميگيرند در
حكم محدوده دانشگاه ها ميباشند.
 . 8 -2توقف فعاليت :به وضعيتي ميگويند كه تشكل علي رغم در
اختيار داشتن مجوز ،حق هيچگونه فعاليتي ندارد.
 . 8 -3تعليق مجوز :به وضعيتي ميگويند كه مجوز تشكل به علت
تخلف بايد در هيأت نظارت دانشگاه بررسي شود و تا قبل از اعالم نظر
هيأت نظارت ،تشكل حق هيچگونه فعاليتي نخواهد داشت.
 . 8 -4لغو مجوز :به وضعيتي ميگويند كه مجوز تشكل به علت
تخلف يا تخلفات با رأي هيأت نظارت دانشگاه ابطال ميگردد.
ماده  .9رسيدگي به تخلفات تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان مطابق
اين دستورالعمل ،در محدوده هر دانشگاه ،در صالحيت هيأت نظارت
دانشگاه و با حضور هيأت منصفه ميباشد و شكايات به عمل آمده از
اعضاي تشكلها ،از حيث شخصيت حقيقي ،در هيأت نظارت قابل
رسيدگي نبوده و حسب مورد در صالحيت كميته انضباطي يا مراجع
ذيربط خواهد بود.
تبصره :هيأت نظارت دانشگاه ها تنها به شكاياتي كه از طريق
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دبيرخانه هيأت در دستور كار جلسات هيأت نظارت دانشگاه و هيأت
منصفه قرار ميگيرد رسيدگي به عمل ميآورد و دبيرخانه هيأت موظف
است به ترتيب دريافت شكايات و اولويت (با تشخيص رئيس هيأت)
آنها را در جلسه هيأت نظارت دانشگاه مطرح كند.
ماده  .10رسيدگي به تخلفات تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان مندرج
در مواد  18به بعد اين دستورالعمل ،با ارائه گزارش تخلف توسط هر يك
از اعضاي هيأت نظارت دانشگاه يا اعضاي شوراي فرهنگي و يا طرح
شكايت توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به دبيرخانه هيأت نظارت در
دستور كار جلسات هيأت نظارت قرار ميگيرد.
ماده  .11هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكلها داراي  5عضو
اصلي و يك عضو عليالبدل است كه به ترتيب زير پيشنهاد و احكام
آنان از سوي رئيس دانشگاه صادر ميشود:
الف) يك نفر از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا
ب) يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي
دانشگاه
ج) دو نفر از اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه (يك نفر اصلي و يك نفر
عضو علي البدل) به انتخاب آن شورا
د) دو نفر از دانشجويان آشنا به مسايل فرهنگي  -سياسي به انتخاب
شوراي فرهنگي دانشگاه
ماده  .12جلسات هيأت منصفه با دعوت کتبي دبيرخانه هيأت نظارت
از کليه اعضاي هيأت منصفه ،تشکيل و با حضور حداقل  4نفر از اعضا
رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي حداقل  3نفر از اعضاي
حاضر در جلسه معتبر است.
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تبصره  :1عضو علي البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي هيأت
منصفه حق رأي خواهد داشت.
تبصره :2دبير هيأت منصفه در اولين جلسه اين هيأت از بين اعضا و
توسط اعضا انتخاب ميشود.
ماده .13رئيس هيأت نظارت موظف است پس از دريافت شكايت،
تشكل مورد نظر را با ابالغ كتبي مطلع نموده و زمان تشكيل جلسه
رسيدگي را حداقل يك هفته قبل از رسيدگي شكايت به تشكل ،شاكي
و اعضاي هيأت منصفه كتب ًا اعالم نمايد.
تبصره :چنانچه تشكل به تاريخ تعيين شده براي رسيدگي اعتراض
داشته باشد ،هيأت نظارت دانشگاه ميتواند با صالحديد جلسه را به
زمان ديگري موكول نمايد ،به هر حال تاريخ جلسه رسيدگي نميتواند
بيشتر از  20روز كاري از زمان دريافت شكايت تعيين شود.
ماده .14پس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور هيأت منصفه،
شكايت و يا گزارش دريافتي قرائت و دفاعيات نماينده تشكل استماع
ميشود .سپس اعضاي هيأت نظارت ميتوانند سؤاالتي را به منظور
روشن شدن موضوع و امكان تصميمگيري دقيقتر توسط هيأت منصفه
مطرح نمايند.
تبصره :هيأت نظارت موظف است امكان دفاع براي نماينده تشكل و
شاكي را فراهم آورد.
ماده  .15پس از اعالم ختم رسيدگي توسط هيأت نظارت دانشگاه،
هيأت منصفه به منظور پاسخ به دو سؤال تشكيل جلسه خواهد داد:
 .1آيا تخلف واقع شده است يا خير؟
 .2در صورت وقوع تخلف ،متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟
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ماده .16هيأت منصفه موظف است بالفاصله پس از ختم رسيدگي و
در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعالم نمايد.
ماده .17هيأت نظارت موظف است پس از اعالم نظر هيأت منصفه،
حداكثر ظرف  3روز كاري رأي خود را مطابق مفاد آيين نامه و
دستورالعمل حاضر و براساس نظر هيأت منصفه صادر نمايد.
تبصره :رأي صادره توسط هيأت نظارت در صورتي معتبر و قابل اجرا
است كه حداقل به امضاي دو عضو هيأت نظارت رسيده باشد.
ماده  .18هيأت نظارت پس از رسيدگي رأي خود را به شرح زير
صادر مينمايد:
 .18 -1در صورتي كه هيأت مؤسس برخالف تعهد مذكور در بند
 4-5دستورالعمل اقدام نمايد اعضاي هيأت مؤسس به مدت  3تا  6ماه
از حق تأسيس تشكل محروم خواهند شد.
 .18 -2در صورتي كه تشكل بر خالف اساسنامه مصوب خود اقدام
نمايد با تشخيص هيأت نظارت مجوز آن تشكل لغو خواهد شد.
 .18 -3در صورتي كه تشكل بدون دريافت مجوز فعاليت از هيأت
نظارت مطابق بند  2-1آيين نامه ،اقدام به برگزاري سخنراني ،تجمع،
راهپيمايي ،تريبون آزاد و يا نصب تابلوي آزاد نمايد براي بار اول تشكل
به مدت يك تا دو ماه از حق انجام آن فعاليت محروم و در صورت
تكرار ،تشكل به مدت  3تا  4ماه از انجام فعاليت هاي مندرج در بند
 2-1آيين نامه محروم و بار سوم به تعليق مجوز محكوم ميشود.
 .18 -4در صورتي كه تشكل از طريق فعاليت خود در امور جاري
دانشگاه ايجاد اخالل نمايد به گونهاي كه موجب توقف امور آموزشي
دانشگاه شود به تعليق مجوز از  3تا  6ماه محكوم ميشود.
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 .18 -5در صورتي كه تشكل آزاديهاي مشروع و مصرح اشخاص
در قانون اساسي را نقض نمايد يا به ايراد تهمت ،افترا ،اهانت ،نشر
اكاذيب ،ترويج و تبليغ احزاب و گروههاي غير قانوني و معاندت با
اصول قانون اساسي اقدام نمايد مجازات وي بار اول توقف فعاليت از 3
تا  6ماه و در صورت تكرار تعليق مجوز خواهد بود.
 .18 -6در صورتي كه تشكلي پس از اخذ مجوز ،در هنگام انجام
فعاليت از ضوابط تعيين شده و يا شروط هيأت نظارت عدول نمايد،
براي بار اول به شوراي مركزي تشكل تذكر كتبي داده ميشود و در
صورت تكرار تخلف ،به مدت  3تا  6ماه از انجام همان فعاليت محروم
و در مرتبه سوم به تعليق مجوز محكوم ميشود.
 .18 -7تعليق مجوز تنها در صورت تكرار تخلف در طول يك دوره
انتخاباتي اعمال شده و پس از طي مدت مزبور و با برگزاري انتخابات
جديد تشكل ،هيأت نظارت بر حسب روند معمول مطابق آيين نامه و
اين دستورالعمل عمل مينمايد.
 .18 - 8چنانچه تشكل در طول مدت تعليق ،اقدام به هر گونه فعاليت
مندرج در بند  2 -1آيين نامه نمايد ،هيأت نظارت نسبت به لغو مجوز
تشكل اقدام مينمايد.
 .18 -9در موارد محكوميت به تعليق مجوز ،هيأت نظارت موظف
است حداكثر ظرف مدت  3ماه نسبت به صدور يا عدم صدور مجوز و
مدت محكوميت اعالم نظر نمايد.
ماده  .19رئيس هيأت نظارت ظرف يك هفته رأي صادره در موارد
فوق را ابالغ كتبي مينمايد و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ ،طرفين
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ميتوانند به رأي صادره اعتراض نمايند .در اين صورت هيأت نظارت
پرونده را ظرف مدت پانزده روز براي رسيدگي به هيأت نظارت مركزي
ارسال مينمايد .در اين صورت اجراي حكم منوط به رأي هيأت نظارت
مركزي خواهد بود.
ماده .20مرجع تجديد نظر در آراي هيأت نظارت دانشگاه ،هيأت
نظارت مركزي است و اين هيأت موظف است ظرف مدت دو ماه از
تاريخ دريافت پرونده در خصوص رأي صادره از سوي هيأت نظارت
دانشگاه اعالم نظر نمايد .رأي هيأت نظارت مركزي قطعي است.
ماده  .21رسيدگي به تخلفات انتخاباتي:
 .21-1مرجع رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تشكلها ،هيأت نظارت
دانشگاه است.
 .21-2هيأت نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماينده هيأت نظارت
مبني بر وقوع تخلف انتخاباتي و يا ارائه شكايت مكتوب و مستند از
سوي يك سوم اعضاي تشكل اسالمي ،اقدام به بررسي نحوه برگزاري
انتخابات و مطابقت آن با اين دستورالعمل و اساسنامه تشكل و اعالم
رأي در مورد شكايت و يا اعتراضات مذكور مينمايد.
 .21-3شكايت درباره نحوه برگزاري انتخابات حداكثر تا پانزده روز
پس از اعالم نتايج انتخابات مزبور توسط تشكل قابل طرح و رسيدگي
ميباشد.
 .21-4رسيدگي به تخلفات انتخاباتي همانند ديگر تخلفات با حضور
هيأت منصفه صورت ميپذيرد و هيأت نظارت دانشگاه پس از رسيدگي
رأي خود را به شرح زير اعالم مينمايد:
الف) در صورت جزئي بودن و بي تأثير بودن تخلف در نتايج انتخابات،
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به تشكل اسالمي تذكر كتبي داده ميشود.
ب) در صورتي كه انتخابات به طور كلي مخدوش تشخيص داده شود،
رأي به ابطال انتخابات داده ميشود.
 .21-5شاكي يا شاكيان ميتوانند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعالم
كتبي رأي هيأت نظارت دانشگاه ،نسبت به رأي صادره از سوي اين
هيأت ،به هيأت نظارت مركزي اعتراض نمايند و هيأت نظارت مركزي
مكلف است ظرف مدت  45روز از تاريخ دريافت اعتراض به موضوع
رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد .اين رأي قطعي و الزماالجراست.
تبصره :در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشكل اسالمي به هيأت
نظارت مركزي ،در طول مدت رسيدگي مجدد فعاليت هاي تشكل به
حالت تعليق در ميآيد.
 .21-6در صورت قطعيت ابطال انتخابات ،تشكل اسالمي موظف
است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعالم رأي كتبي هيأت
نظارت نسبت به برگزاري مجدد انتخابات با نظارت نماينده هيأت
نظارت دانشگاه اقدام نمايد.
 .21-7در صورتي كه تشكل اسالمي بر اساس رأي صادره نسبت به
تجديد انتخابات در مهلت مقرر اقدام نكند كليه فعاليت هاي تشكل تا
زمان برگزاري انتخابات مجدد با حكم هيأت نظارت دانشگاه به حالت
تعليق در ميآيد.
ماده .22مقررات نهايي:
 .22-1اين دستورالعمل در  22ماده و  63بند و  18تبصره و يك
پيوست در تاريخ  1382/2/23در محل دبيرخانه شوراي عالي انقالب
فرهنگي به تصويب هيأتهاي نظارت مركزي وزارتخانههاي علوم،
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تحقيقات و فنآوري ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد
اسالمي رسيد.
 .22-2اين دستورالعمل از تاريخ تصويب آن ،جايگزين دستورالعمل
اجرايي مصوب مورخ  1380/7/30وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و
فنآوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و ساير مقررات مشابه
ميگردد.
 .22-3اين دستورالعمل پانزده روز پس از ابالغ در كليه دانشگاه هاي
كشور الزم اجرا است.
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نمونه فرم درخواست مجوز فعاليت براي تشكل هاي اسالمي
(پيوست دستورالعمل اجرايي آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان)
( ...........................نام تشکل اسالمي) ضمن اعالم رعايت موارد زير
از هيأت نظارت دانشگاه درخواست مينمايد مجوز الزم را بر اساس
دستور العمل اجرائي آيين نامه تشكلهاي اسالميدانشگاهيان براي
برگزاري سخنراني  .....تشكيل ميزگرد  .....برپايي تريبون آزاد .....
تجمع دانشجويي  .....نصب تابلو  .....صادر نمايد.
 -1رعايت شعائر و مقدسات اسالمي
 -2رعايت احترام و حرمت اشخاص حقيقي يا حقوقي
 -3حفظ وحدت ملي و احترام به حقوق و كرامت اقليتهاي قومي و
مذهبي
 -4عدم استناد به مطالبي كه انتشار آنها داراي منع قانوني است.
 -5رعايت زمانبندي از پيشتعيين شده
 -6همكاري با مسئولين دانشگاه در انجام فعاليت
 -7همكاري در تامين امنيت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجويان
 -8حفظ اموال و رعايت محيط زيست دانشگاه
تذكر :نصب تابلو نياز به اخذ مجوز مكرر نداشته و تا زمان رعايت
مقررات فوق مجوز اوليه بقوت خود باقي است و مشمول بند 5
نميباشد.
جزئيات برنامه:
 -1موضوع فعاليت:
 -2مشخصات نماينده تشكل اسالمي و مسئول انجام فعاليت:
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 -3تاريخ اجراي برنامه :روز  .....ماه  .....سال .....
 -4زمان اجراي برنامه  :از ساعت  .....لغايت .....
 -5محل اجراي برنامه:
 -6اسامي سخنرانان يا شركت كنندگان در ميزگرد
		
الف )

		
ب)

ج)

		

د)
 -7ساير توضيحات ضروري:
مهر و امضاي مجاز تشكل اسالمي

درخواست فوق در تاريخ  ...........................به دبيرخانه هيات نظارت دانشگاه
تحويل و با شماره  ............................به ثبت رسيد .
مسئول دبيرخانه هيات نظارت دانشگاه
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آيين نامه اتحاديه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان
(مصوب چهارصد و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ  1380 /8/15ااشوراي
عالي انقالب فرهنگي
ماده .1تعاريف :
الف) « اتحاديه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان» مجمعي است قابل
اطالق بر هر يك از:
 .1تشكلهاي اسالمي دانشجويان
 .2تشكلهاي اسالمي اعضاي هيأت علمي
كه در چارچوب آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان در دانشگاه
ها فعاليت مينمايند و به اختصار در اين آيين نامه «اتحاديه» ناميده
ميشوند.
ب ) «عضو» هر يك از تشكلهاي اسالمي وابسته به اتحاديه در حكم
يك عضو محسوب ميشوند.
ماده .2اهداف:
 تالش جمعي براي نيل به وحدت ،هماهنگي و انسجام در ميانتشكلهاي عضو
 تعميق نگرش اسالمي ،عاليق ملي و مردم ساالري ديني بهرهگيري بهينه از توانمندي اعضاي اتحاديه در راستاي آيين وميثاق مشترك و منافع ملي
 تقويت روحيه اخالق جمعي و بنيانهاي اعتقادي اعضاي اتحاديه برقراري ارتباط سازنده با تشكلهاي دانشگاهي در سطوح ملي،منطقهاي و بينالمللي در چارچوب منافع نظام اسالمي
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 تقويت بنيانهاي مشاركت ،رقابت و قانونگراييماده .3تشكلهاي اسالمي دانشجويي با عضويت حداقل  20تشكل
و تشكلهاي اسالمي اعضاي هيأت علمي با عضويت حداقل  8تشكل
ميتوانند اتحاديهاي را تشكيل داده و از هيأت نظارت مركزي ذيربط
پروانه فعاليت در داخل دانشگاه دريافت نمايند.
تبصره :1مرجع موافقت با تشكيل اتحاديهاي متشكل از تشكلهاي
اسالمي دانشگاهيان دو يا سه دستگاه  ،هيأت نظارت مركزي مشترك
دستگاههاي فوق است كه براي تأييد حدنصاب مذكور در ماده 3
تصميمگيري خواهد كرد.
تبصره :2چنانچه اتحاديهاي بخواهد فعاليتي در يكي از واحدهاي
دانشگاهي عضو انجام دهد بايد از طريق واحد عضو از هيأت نظارت آن
دانشگاه مجوز الزم را اخذ نمايد.
تبصره : 3تشكل عضو يك اتحاديه ،در آن واحد نميتواند در اتحاديه
ديگري عضو باشد.
ماده .4رئوس اصلي و ساختار اساسنامه اتحاديه:
رعايت موارد زير در تدوين محتوا و ساختار اساسنامه از سوي اتحاديه
الزم است:
 .4-1مبتني بودن فعاليت هاي اتحاديه بر اهداف مندرج در ماده2
 .4-2مبتني بودن فعاليت هاي اتحاديه بر آراي اعضا
 .4-3معرفي اركان اتحاديه و تشكيالت زيرمجموعه آن و نحوه ارتباط
اتحاديه با زيرمجموعه
 .4-4شرح وظايف اركان اتحاديه
 .4-5چگونگي تشكيل جلسات ،حدنصاب رسميت آنها و اخذ تصميم
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 .4-6شرايط عضويت ،نحوه عضوگيري و خروج اعضا از اتحاديه
 .4-7اعالم كتبي التزام به قانون اساسي ،واليت مطلقه فقيه ،قوانين
موضوعه كشور و آيين نامههاي مصوب
 . 4-8نحوه انحالل اتحاديه
 .4-9چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه اول و ساير دورهها و
همچنين تجديد انتخابات در صورت صدور رأي ابطال انتخابات
 .4-10تعيين مرجع پاسخگو به مراجع قانوني در مقابل عملكرد و
فعاليت هاي اتحاديه
 .4-11نحوه تغيير در اساسنامه اتحاديه
 .4-12اعالم عمومي ترازنامه مالي اتحاديه و نحوه تصويب آن
تبصره :اتحاديههاي موجود از تاريخ ابالغ اين آيين نامه  ،يكسال
فرصت دارند نسبت به تطبيق اساسنامه خود با مفاد اين آيين نامه
اقدام نمايند.
ماده .5كليه فعاليت هاي خارج از دانشگاه هر اتحاديه بايد براساس
قوانين و مقررات عمومي كشور باشد.
ماده . 6مرجع تصويب دستورالعملهاي اجرايي اين آيين نامه از قبيل
مراحل اخذ مجوز ،رسيدگي به تخلفات و  ...هيأتهاي نظارت مركزي
مشترك وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،وزارت علوم،
تحقيقات و فنآوري و دانشگاه آزاد اسالمي ميباشد.
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دستورالعمل اجرايي
آيين نامه اتحاديه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان

مقدمه
بر اساس ماده  6آيين نامه اتحاديه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان
مصوب جلسه  488مورخ  1380/8/15شوراي عالي انقالب فرهنگي،
دستورالعمل اجرايي آيين نامه مذكور به شرح ذيل ابالغ ميشود:
ماده  .1دبيرخانه هيأت نظارت مركزي و وظايف آن :
با توجه به ماده  3و تبصرههاي مربوطه در آيين نامه اتحاديههاي
تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان ،مسئوليت دبيرخانه بر عهده دبير هيأت
نظارت مركزي ميباشد كه با شرح وظايف ذيل تشكيل ميشود:
 .1-1اعالم دستور كار و دعوت كتبي از اعضاي هيأت نظارت مركزي
براي شركت در جلسات دستگاههاي مربوطه
 .1-2تشكيل نظام بايگاني ،ثبت و نگهداري اسناد و مكاتبات و
طبقهبندي پروندهها
 .1-3دريافت درخواست كتبي تقاضاي تأسيس اتحاديه و طرح آن
پس از تكميل پرونده در جلسات رسمي هيأت نظارت مركزي
 .1-4دريافت درخواست كتبي صدور مجوز فعاليت و طرح آن در
جلسات مذكور
 .1-5دريافت شكايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي
در ارتباط با فعاليت هاي اتحاديههاي تشكلهاي اسالمي و طرح آنها
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در جلسات مربوطه
 .1-6ابالغ تصميم هيأت نظارت مركزي توسط دبير هيأت به متقاضي
و مراجع ذيربط
 .1-7تدوين صورت جلسات و انجام مكاتبات
 .1-8اطالعرساني به موقع در مورد آيين نامهها و دستورالعمل اجرايي
ذيربط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
 .1-9دعوت از اعضاء و هيأت منصفه براي تشكيل جلسه به منظور
رسيدگي به تخلّفات و يا شكايات مربوط به اتحاديه

 .1-10پيگيري اجراي مصوبات هيأت نظارت مركزي و اخذ گزارش
فعاليت اتحاديههاي ّ
تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان و ارائه آن به

هيأت نظارت مركزي
 .1-11مكاتبه با اتحاديههاي موجود و ملزم ساختن آنها به تطبيق
دادن اساسنامه اتحاديه با آيين نامه و دستورالعملهاي اجرايي آن
 .1-12دريافت شكايات در مورد تخلف در انتخابات
ماده  .2نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت مركزي:
 .2-1جلسات مذكور براي انجام وظايف مصرح در بند  5 -2آيين
نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان و ماده  6آيين نامه اتحاديه
تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان با نظر رئيس هيأت نظارت و در دفتر
ايشان تشكيل ميشود.
تبصره :تشكيل جلسات فوق العاده با پيشنهاد حداقل  2نفر از اعضاي
هيأت نظارت مركزي و با موافقت رئيس هيأت نظارت بالمانع است.
 .2-2جلسات با حداقل  3عضو هيأت نظارت مركزي رسمي است و
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تصميمات نيز با  3رأي موافق قابل اجرا ميباشد.
 .2-3حضور مسئول دبيرخانه هيأت نظارت مركزي و ساير مدعوين
در جلسات بدون حق رأي و با موافقت رئيس هيأت نظارت مركزي
بالمانع است.
ماده  .3نحوه صدور مجوز اتحاديه :
اعالم موافقت اصولي براي تأسيس اتحاديه ميبايست بر اساس ضوابط
مندرج در آيين نامه اتحاديه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان (ماده  3و
تبصرههاي مربوطه) انجام پذيرد.
 .3-1شوراي مركزي اتحاديه ميبايست درخواست كتبي خود را كه به
تأييد اكثريت شوراي مركزي اتحاديه رسيده باشد براي دريافت موافقت
اصولي به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي ارائه نمايد.
تبصره  :1درخواست تشكيل اتحاديه ميبايست به تأييد اكثريت
شوراي مركزي اتحاديه رسيده باشد و ممهور به مهر و امضاي
تشكلهاي ذيربط باشد.
تبصره  :2تشكلهايي كه خواستار پيوستن به اتحاديه هستند بايد
از نظر اخذ مجوز و رعايت مقررات مربوطه مورد تأييد هيأت نظارت
دانشگاه قرار گرفته و ضروري است قبل از پيوستن به اتحاديه:
الف) در يكي از بندهاي اساسنامه خود موضوع چگونگي پيوستن به
اتحاديه و يا نحوه خروج از آنرا قيد نمايند.
ب) موضوع پيوستن تشكل خود به اتحاديه را به دبيرخانه هيأت نظارت
مركزي اعالم نمايند.
 .3-2مدت زمان مجاز براي پاسخگويي به درخواست تشكيل اتحاديه
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حداكثر  3ماه است و طي اين مدت هيأت نظارت مركزي موظف است
نسبت به صدور موافقت اصولي و در صورت مخالفت نسبت به اعالم
كتبي داليل رد صالحيت به صورت طبقهبندي شده و با امضاي دبير
هيأت اقدام نمايد.
تبصره ّ : 3
تشكلهاي قانوني كه عالقمند به تشكيل اتحاديه هستند
پس از كسب موافقت اصولي با تشكيل اتحاديه حداكثر ظرف مدت يك
ماه ميبايست به ارائه اساسنامه اتحاديه ( بر اساس ساختار پيشنهادي
در ماده  4آيين نامه مربوطه ) به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي اقدام
نمايد.
تبصره  : 4يك تشكل نميتواند همزمان عضو دو اتحاديه باشد.
 .3-3در صورت عدم موافقت هيأت نظارت مركزي با تشكيل يا ادامه
فعاليت اتحاديه ،و از تاريخ ابالغ رأي هيأت نظارت مركزي ،اتحاديه
ميتواند ظرف مدت  10روز نسبت به رأي صادره اعتراض نمايد و در
صورت تأييد رئيس هيأت نظارت موضوع جهت رسيدگي مجدد در
دستوركار هيأت نظارت مركزي قرارخواهد گرفت( .در صورتيكه اتحاديه
از تشكلهاي چند دستگاه تشكيل شده باشد موضوع در جلسه هيأت
مشترك نظارت مركزي بررسي ميشود).
تبصره  : 5چنانچه عضوي از اعضاي اتحاديه قصد خروج از اتحاديه
را داشته باشند ميبايست تقاضاي كتبي خود را به دبيرخانه اتحاديه ارائه
نمايد و پس از تأييد شوراي مركزي اتحاديه نتيجه به هيأت نظارت
مركزي گزارش شود.
تبصره  : 6چنانچه بر اساس گزارش دبيرخانه ،هيأت نظارت مركزي
تشخيص دهد اتحاديه از حيث تعداد اعضاء از حد نصاب قانوني خود
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عدول كرده است مراتب را در جلسات هيأت طرح و اتخاذ تصميم
خواهد شد.
ماده  .4نحوه طرح و رسيدگي به شكايات و تخلفات :
 .4-1رسيدگي به تخلفات و يا شكايات با ارائه گزارش توسط هيأت
نظارت مركزي و يا اتحاديهها و يا طرح شكايت توسط اشخاص حقيقي
و يا حقوقي به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي در دستور كار جلسات
مربوطه قرار ميگيرد.
 .4-2هيأت نظارت مركزي جهت رسيدگي به شكايات و تخلفات
مرتبط با فعاليت اتحاديه تشكيل جلسه ميدهد و پس از استماع گزارش
و شور هيأت منصفه و اعالم نظر مربوطه نسبت به صدور احكام متناسب
با موضوع شكايت يا تخلف اقدام مينمايد.
 .4-3هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات اتحاديهها داراي  5عضو
اصلي به شرح ذيل است:
  3نفر از شخصيتهاي علمي ،فرهنگي و دانشگاهي دستگاه مربوطه  1نفر حقوقدان  1نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلياين افراد با پيشنهاد رئيس هيأت نظارت مركزي دستگاه مربوطه و
تأييد هيأت نظارت انتخاب و احكام آنها از سوي رئيس هيأت صادر
خواهد شد.
تبصره  :1دانشجويان دكتراي حرفهاي از سال پنجم به بعد ميتوانند
به عنوان عضو دانشجويي هيأت منصفه انتخاب شوند.
تبصره  :2جلسات هيأت منصفه با دعوت كتبي توسط دبير ،از كليه
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اعضاي هيأت منصفه تشكيل و با حضور حداقل  3نفر از اعضاء رسميت
يافته و تصميمات متخذه با رأي  3عضو حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره  : 3دبير هيأت منصفه در اولين جلسه اين هيأت از بين اعضاء
و توسط اعضاء انتخاب ميشود.
 .4-4دبير هيأت نظارت مركزي موظف است پس از دريافت شكايت،
زمان و مكان تشكيل جلسه رسيدگي به موضوع را ،با هماهنگي رئيس
هيأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه به اتحاديه ،اعضاي
هيأت منصفه و اعضاي هيأت نظارت مركزي كتب ًا اعالم نمايد.
 .4-5پس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور هيأت منصفه ،شكايت
و يا گزارش دريافتي قرائت و دفاعيات مشتكي عنه استماع ميشود.
تبصره :4هيأت نظارت مركزي موظف است امكان طرح شكايت و
دفاع براي شاكي و متشاكي را فراهم نمايد.
 .4-6پس از اعالم ختم رسيدگي توسط دبير هيأت نظارت مركزي،
آنگاه هيأت منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشكيل جلسه خواهد
داد:
 .1آيا تخلف واقع شده است يا خير؟
 .2در صورت وقوع تخلف ،متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟
 .4-7هيأت منصفه موظف است بالفاصله پس از ختم رسيدگي و در
ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعالم نمايد.
 .4-8هيأت نظارت مركزي موظف است پس از اعالم نظر هيأت
منصفه رأي خود را مطابق مفاد آيين نامه و دستورالعمل حاضر و بر
اساس نظر هيأت منصفه صادر نمايند.
تبصره :5در مواردي كه رسيدگي به تخلف در دستور كار قرار دارد
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رأي صادره توسط هيأت نظارت مركزي در صورتي معتبر و قابل
اجراست كه به امضاي حداقل 3عضو مربوط رسيده باشد.
ماده  .5نظارت بر انتخابات اتحاديه :
دبيرخانه هيأت نظارت مركزي موظف است بر اساس اعالم تاريخ و
محل انتخابات توسط اتحاديه بدون دخالت در امور اجرائي انتخابات از
طريق نماينده هيأت  ،بر انتخابات نظارت نمايد.
تبصره  :1اتحاديه موظف است زمان دقيق انتخابات را حداقل دو
هفته قبل از برگزاري انتخابات به هيأت نظارت اعالم و نماينده خود را
براي همكاري با نماينده ناظر هيأت معرفي نمايد.
تبصره  :2هرگونه شكايت نسبت به حسن انجام انتخابات ميبايست
حداكثر يك هفته بعد از برگزاري انتخابات به هيأت نظارت ارائه شود.
هيأت نظارت به شكاياتي كه پس از اين مهلت طرح شده باشد رسيدگي
نخواهد كرد.
تبصره  : 3گزارش انتخابات اتحاديه توسط دبير هيأت در اولين جلسه
پس از برگزاري انتخابات به جلسه هيأت ارائه ميشود.
تبصره  :4در صورتي كه انتخابات مورد تأييد هيأت نظارت قرار نگيرد
اتحاديه موظف به برگزاري كلي يا جزئي مجدد انتخابات خواهد بود.
ماده  . 6نظارت بر عملكرد مالي اتحاديه :
اتحاديهها موظف هستند بر اساس بند  12-4از ماده ( 4رئوس اصلي
و ساختار اساسنامه اتحاديه) آيين نامه اتحاديه اسالمي دانشگاهيان هر
ساله گزارش ترازنامه مالي اتحاديه را به مجمع عمومي ارائه و جهت
اطالع به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي اعالم نمايد.
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ماده  .7اتحاديههاي موجود از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل حداكثر
 4ماه فرصت دارند اساسنامه خود را با آيين نامه اتحاديه تشكلهاي
اسالمي و دستورالعمل اجرايي مربوطه انطباق دهند.
ماده  . 8دستورالعمل اجرايي آيين نامه اتحاديه تشكلهاي اسالمي
دانشگاهيان براي اجراء به مدت  2سال به صورت آزمايشي ،در تاريخ
 84/5/31به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجرا ميباشد.
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آيين نامه اجرايي قانون تشكيل ،تقويت و توسعه بسيج
دانشجويي
(مصوب چهارصد و هفتاد و دومين جلسه مورخ  1379 /10/13شوراي عالي
انقالب فرهنگي)
مقدمه :
در اجراي تبصره  4قانون تشكيل ،تقويت و توسعه بسيج دانشجويي
(مصوب جلسه مورخ  77/09/22مجلس شوراي اسالمي) و اختيارات
تفويضي مقام معظم رهبري ( نامه شماره  /1 - 47355م مورخ
 ، ) 77/12/3آيين نامه اجرايي قانون مزبور به شرح ذيل به تصويب
رسيد.
فصل اول  :كليات
ماده  .1در اين آيين نامه عناوين زير ،جايگزين تعاريف كامل آنها
ميگردد:
 .1 -1فرهنگ و تفكر بسيجي :مجموعه رفتار ،گفتار ،روش و انديشه
را شامل مي گردد كه منبعث از مباني انقالب اسالمي و تعاليم حضرت
امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري است .ايثار  ،شهادت ،عدالت
خواهي ،حسن سلوك ،عشق به واليت ،حضور در صحنه ها ،خيرخواهي،
خلوص ،تعبد و معنويت از شاخصه هاي اين فرهنگ غني است.
 .1-2دانشگاه  ،مؤسسه يا مركز آموزش عالي :كليه دانشگاه ها و
مراكز آموزش عالي اعم از دولتي يا غيردولتي كه امر آموزش باالتر از
مقطع تحصيلي متوسطه را برعهده دارند.
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تبصره :هر واحد دانشگاهي وابسته به دانشگاه هاي دولتي در ديگر
شهرها و نيز هر واحد دانشگاه غيردولتي ،يك مركز يا واحد آموزش
عالي مستقل محسوب مي شود.
 .1-3محدوده دانشگاه ها :عبارت است از كليه فضاهاي دانشگاهي؛
شامل فضاهاي آموزشي ،پژوهشي ،خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا
دانشكده.
تبصره  :مراكز پژوهشي محض كه فاقد دانشجو هستند مشمول اين
بند نمي شوند.
 .1-4جذب  :ايجاد شرايط و بستر مناسب براي همياري ،مشاركت و
عضويت داوطلبانه دانشجويان در بسيج دانشجويي.
تبصره  :شرايط عضويت شامل عموم دانشجويان شاغل به تحصيل
در آن دانشگاه مي باشد كه به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و
اهداف انقالب اسالمي اعتقاد دارند.
 .1-5آموزش :برگزاري دوره هاي آموزشي حول محورهاي فرهنگي،
علمي و دفاعي.
 .1-6سازماندهي :برقراري ارتباط منسجم ،منظم و تعيين وظايف
مشخص بين اعضا ،متناسب با عرصه هاي مختلف فرهنگي ،علمي
و دفاعي.
ماده  .2اهداف بسيج دانشجويي عبارتند از:
 .2-1تحقق فرامين و رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و مقام
معظم رهبري.
 .2-2تقويت روحيه همياري و مسئوليت پذيري.
 .2-3بسط فرهنگ و تفكر بسيجي.
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 .2-4ايجاد آمادگي دفاع همه جانبه از دستاوردهاي انقالب اسالمي
در عرصه هاي گوناگون فرهنگي ،علمي و دفاعي.
فصل دوم :وظايف
ماده  .3بسيج دانشجويي براي نيل به اهداف مذكور از شيوه هاي زير
استفاده خواهد كرد:
 .3-1جذب  ،آموزش و سازماندهي دانشجويان داوطلب.
 .3-2آشنا ساختن دانشجويان با فرهنگ ايثار و شهادت و معرفي اسوه
هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس.
 .3-3همكاري در توسعه تحقيقات و پژوهشهاي فرهنگي علمي و
دفاعي در راستاي پيشرفت و سازندگي كشور.
 .3-4حفظ و ارتقاي روحيه استكبار ستيزي در دانشجويان.
 .3-5برگزاري يادواره ها  ،همايش ها ،جشنواره ها و مسابقات مورد
نياز.
 .3-6برگزاري دوره ها ،اردوها و كالسهاي فرهنگي ،علمي و
دفاعي.
تبصره :دوره هاي علمي دفاعي در خارج از دانشگاه برگزار مي شود.
 .3-7انتشار جزوات و نشريات بسيج دانشجويي مطابق ضوابط مصوب
شورايعالي انقالب فرهنگي و دستورالعمل هاي ذيربط.
 .3-8همكاري با مسؤوالن دانشگاه و تشكلهاي دانشگاهي طبق
ضوابط و دستورالعمل هاي نيروي مقاومت بسيج.
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فصل سوم  :اجرا
ماده  .4بسيج دانشجويي نيروي مقاومت موظف است با همكاري و
هماهنگي با رؤساي دانشگاه ها براي نيل به اهداف ياد شده در قانون
و اين آيين نامه نسبت به ايجاد و توسعه بسيج دانشجويي در دانشگاه
ها اقدام نمايد.
ماده  .5دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي موظفند
عالوه بر حمايتهاي معنوي و قانوني ،امكانات مورد نياز بسيج دانشجويي
از قبيل مكان و … را در حد مقدورات و متناسب با توان دانشگاه ها
تأمين نمايند.
ماده  .6مسئول سازمان بسيج دانشجويي با نظرخواهي از دانشجويان
بسيجي هر دانشگاه ،سه نفر را كتبا به رياست دانشگاه معرفي مي نمايد
و با توافق طرفين ،يكي از آنها با حكم مسؤول سازمان بسيج دانشجويي
به عنوان مسؤول بسيج دانشجويي دانشگاه منصوب ميشود.
تبصره :نحوه نظرخواهي از اعضاي بسيج دانشجويي مطابق شيوه نامه
اي است كه به تصويب نيروي مقاومت بسيج خواهد رسيد.
ماده  .7بودجه و امكانات مورد نياز براي فعاليت هاي بسيج دانشجويي
از محل اعتباراتي كه مي بايست در بودجه ساالنه وزارتخانه هاي دفاع
و پشتيباني نيروهاي مسلح ،علوم ،تحقيقات و فنآوري و بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي پيش بيني شود ،تأمين خواهد شد.
ماده  . 8وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،علوم،
تحقيقات و فنآوري ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و آموزش
و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمي براي تقويت بنيه علمي و حمايت
از فعاليت هسته هاي علمي دانشجويان بسيجي از محل اعتبارات
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پژوهشي در حد توان حمايت الزم را به عمل خواهند آورد.
ماده  .9بسيج دانشجويي ،فعاليت هاي فرهنگي و علمي خود را با
رياست دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردي كه فعاليت هاي
بسيج دانشجويي با حمايت مالي دانشگاه انجام مي پذيرد اخذ مجوز از
شوراي فرهنگي دانشگاه ضروري است.
ماده  .10بسيج دانشجويي ضمن پرهيز از ورود به جناح بندي هاي
حزبي و سياسي ،با حفظ شأن و منزلت بسيج درخصوص راهپيمايي و
تجمعات دانشجويي از هيأت نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت.
آيين نامه فوق در  10ماده و  5تبصره ،در جلسات  471 ،470 ،468و
 472مورخ  79/09/15 ،79/08/17 ،79/07/5و  79/10/13به تصويب
شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد.
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آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش
عالي كشور
(مصوب چهارصد و نودمين جلسه مورخ  1380 /9/27شوراي عالي
انقالب فرهنگي)
مقدمه:
به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني(ره) و رهنمودهاي رهبر
معظم انقالب مبني بر تحقق دانشگاه اسالمي و اشاعه تفكر بسيجي
در آن ،بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور
توسط نيروي مقاومت بسيج در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه ها
براساس مواد زير تشكيل ميشود:
ماده . 1تعاريف:
 .1فرهنگ و تفكر بسيجي :تالش ناشي از اخالق و انگيزه ديني
و ايمان صادقانه ،بصيرت ،ايثار ،جهاد علمي ،عدالت خواهي ،حسن
سلوك ،حضور عالمانه در صحنهها ،خيرخواهي ،تعبد و معنويت از
شاخصههاي اين فرهنگ غني است.
 .2دانشگاه ،مؤسسه يا مركز آموزش عالي :كليه دانشگاه ها و مراكز
آموزش عالي اعم از دولتي يا غيردولتي كه امر آموزش باالتر از مقطع
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تحصيلي متوسطه را برعهده دارند.
 . 3محدوده دانشگاه ها :عبارت است از كليه فضاهاي آموزشي،
پژوهشي ،خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشكده.
 .4جذب :ايجاد شرايط و بستر مناسب براي همياري ،مشاركت و
عضويت داوطلبانه اعضاء هيأت علمي در بسيج اساتيد دانشگاه ها.
 .5شرايط عضويت:
الف) اعتقاد و التزام عملي به مباني دين مبين اسالم ،احكام شرع
مقدس ،نظام جمهوري اسالمي ايران و واليت مطلقه فقيه.
ب) عضويت در هيأت علمي يا اشتغال به تدريس و تحقيق در دانشگاه
ها و مراكز عالي آموزشي و پژوهشي كشور.
 . 6سازماندهي:
الف) برقراري ارتباط منسجم ،منظم و تعيين وظايف مشخص بين
اعضا ،متناسب با عرصههاي مختلف علمي و فرهنگي.
ب ) عدم بهرهگيري از بسيج اساتيد در جهت منافع حزبي و گروهي و
پرهيز از ورود اين تشكل به منازعات جناحي .
ماده  . 2اهداف:
ق دستورات و رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره) و رهبرمعظم
 .1تحق 
ب دردانشگاه ها.
انقال 
 . 2بسط فرهنگ و تفكر بسيجي در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها
 .3دفاع از ارزشها و دستاوردهاي انقالب اسالمي
 .4كمك به ايجاد زمينه مناسب براي تالش علميو پژوهشي با
هماهنگي مديريت دانشگاه
 .5ارتقاي انديشه و روحيه خدمت به جامعه و كشور در دانشگاه ها
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 . 6كمك به ارتقاي معرفت و آگاهي ديني
ماده  . 3وظايف:
 .1همكاري با مديريت دانشگاه ها و دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم
رهبري و ساير تشكلهاي دانشگاه براي دستيابي به دانشگاه اسالمي.
 .2تالش براي تحقق وحدت حوزه و دانشگاه.
 .3كمك به دولت و ساير نهادها در زمان بروز حوادث غير مترقبه و
شرايط بحراني.
 .4تقويت روحيه همكاري و ايثار در بين اساتيد دانشگاه ها.
 .5كمك به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگي در دانشگاه ها و ارائه
راهكارهاي الزم.
 . 6مشاركت در برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي و فرهنگي.
 .7مشاركت در انجام تحقيقات مورد نياز كشور از طريق برقراري ارتباط
و همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي ،مراكز دانشگاهي،
مؤسسات و انجمن هاي علمي و پژوهشي.
 . 8ارائه خدمات مشاورهاي به دانشجويان در زمينههاي علمي،
تحقيقاتي و فرهنگي.
 .9برگزاري اردوهاي علمي -فرهنگي براي اعضا و خانوادههاي آنان.
ماده . 4اجرا:
 .1مسئول مركز بسيج اساتيد استان ،با نظر خواهي از اساتيد بسيجي
هر دانشگاه ،سه نفر را كتب ًا به رياست دانشگاه معرفي مينمايد و پس
از توافق با رئيس دانشگاه يك نفر با حكم مسئول سازمان بسيج اساتيد
نيروي مقاومت بسيج به عنوان مسئول بسيج اساتيد دانشگاه منصوب
ميشود.
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تبصره :رئيس دانشگاه حداكثر ظرف يك ماه نظر كتبي موافق خود را
در خصوص يكي از سه نفر معرفي شده به مسئول مركز بسيج اساتيد
اعالم مينمايد.
 .2دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي موظفند
عالوه بر حمايتهاي معنوي و قانوني ،امكانات مورد نياز بسيج اساتيد
حتياالمكان از قبيل دفتر و … را در حد متعارف و شأن اساتيد تأمين
نمايند .بودجه و امكانات مورد نياز براي فعاليت هاي بسيج اساتيد از
محل اعتباراتي كه در بودجه ساالنه وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح  ،علوم  ،تحقيقات و فنآوري و بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشكي پيشبيني ميشود ،تأمين خواهد شد.
اين آيين نامه در جلسه  490مورخ  ، 80/9/27بنا به پيشنهاد نيروي
مقاومت بسيج به تصويب رسيد و مادة  4آن در جلسه  551مورخ
 83/9/10اصالح شد.
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مقدمه:

پیرو ابالغیههای شماره  11/10430مورخ  7 /6 / 30و 4/ 4279
مورخ  78/8/8موضوع آییننامه شوراهای صنفی دانشجویان و
بازنگری آن به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در

نظام تصمیمسازی ،برنام هریزی و نظارت بر امور صنفی و رفاهی
دانشگاه در جهت قانونمند کردن بیشتر امور با عنایت به تجارب

و دستاوردهای به دستآمده طی سالهای گذشته و با توجه به
نتایج ارزیابیها و نظرات ارائه شده " ،شورای صنفی دانشجویان"

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس مفاد این آیین
نامه تشکیل میشود.

بخش اول  :اهداف ،کلیات و تعاریف
ماده  : 1اهداف

 1ـ بهبود و توسعه امور صنفی و رفاهی و کمک به ایجاد شرایط و

فضای مناسبتر جهت تحصیل ،فعالیت و سکونت دانشجویان

 2ـ ایجاد همدلی میان دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی

بیشتر آنها با واقعیتها و مشکالت یکدیگر و ایجاد فضای مشارکت

و همکاری

 3ـ افزایش آگاهیهای صنفی دانشجویان در راستای تبیین حقوق
و حدود آنها

 4ـ تقویت نقش و توسعه فعالیتهای دانشجویان در امور صنفی
و رفاهی

ماده  : 2شورای صنفی دانشجویان یک واحد دانشگاهی ،نماینده
دانشجویان آن واحد در امور صنفی و رفاهی میباشد.
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ن نامه ،یک یا چند
تبصره  :منظور از واحد دانشگاهی در این آیی 
دانشکده یا خوابگاه دانشجویی است که دردستورالعمل اجرایی این

آییننامه تعیین میگردد.

ماده  : 3شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ،نماینده دانشجویان
دانشگاه در امور صنفی و رفاهی میباشد.

ماده  : 4وظیفه شورای صنفی انعکاس و پیگیری امور صنفی و
رفاهی دانشجویان از طریق مسئوالن ذیربط دانشگاه و نظارت بر

امور محوله میباشد.

ماده  : 5امور صنفی و رفاهی عبارتند از:

 1ـ امور تغذیه

 2ـ امور خوابگاهها و سکونت دانشجویان

 3ـ امور خدماتی و رفاهی از قبیل :امور فروشگاهها و دفاتر تکثیر،
ایاب و ذهاب دانشجویان ،وامهای دانشجویی و مراکز درمانی

 4ـ امور کمک آموزشی از قبیل :امور کتابخانهها و مراکز کامپیوتر
 5ـ خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان

 6ـ امور دیگر به پیشنهاد شورای صنفی و تصویب شورای

دانشگاه

ن نامه دارای یک دستورالعمل اجرایی میباشد که
ماده  : 6این آیی 

بنا به شرایط و مقتضیات موجود در هر دانشگاه و بر اساس مواد

مندرج در بخش سوم این آیین نامه تدوین میگردد.

ن نامه تشکلهای
ماده  : 7هیات نظارت دانشگاه که بر اساس آیی 

ننامه
اسالمی دانشگاهیان تشکیل گردیده است ،مطابق مفاد آیی 

شوراهای صنفی دانشجویان وظیفه رسیدگی به تخلفات شوراهای
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صنفی و تصویب دستورالعمل اجرایی آن را بر عهده دارد.

ماده  : 8هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی که بر اساس ماده

 25این آییننامه تشکیل میگردد ،مرجع تجدید نظر در آراء هیات
نظارت دانشگاه در مورد شوراهای صنفی دانشجویان میباشد.

تبصره :صدور مجوز تاسیس اتحادی ه های منطقهای و سراسری

ن نامه آنها بر عهده
شوراهای صنفی دانشجویان و تصویب آیی 
هیات مرکزی نطارت شوراهای صنفی میباشد.
بخش دوم  :ارکان و تشکیالت

ماده  : 9شوراهای صنفی دانشجویان واحد دانشگاهی ،متشکل از

 4تا  12عضو اصلی و علی البدل میباشد که از طریق انتخابات
و با رای مستقیم دانشجویان واحد ،حداکثر برای مدت دو سال

تعیین میگردد.

تبصره  : 1برگزاری انتخابات ،هر ساله به منظور تعیین حداقل
نیمی از اعضای شورای صنفی انجام میگیرد ( اولین انتخابات پس

از اجرای این آییننامه برای تعیین کلیه اعضا برگزار میشود).

تبصره  : 2هر ساله عضویت حداقل نیمی از اعضای شورا تداوم
مییابد.

تبصره  : 3زمان برگزاری انتخابات ،حد نصاب رای دهندگان برای
معتبر بودن انتخابات و نحوه تعیین اعضایی که عضویت آنان

تمدید میشود در دستورالعمل اجرایی تعیین میگردد.

ماده  : 10برگزاری انتخابات شورای صنفی بر عهده هیات اجرایی
انتخابات می باشد و هیات نظارت بر انتخابات وظیفه تایید صالحیت
نامزدها و نظارت بر اجرای صحیح انتخابات را بر عهده دارد.
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تبصره :تعداد و ترکیب هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات در

دستور العمل اجرایی تعیین میگردد.

ماده  : 11شرایط نامزدهای انتخابات شورای صنفی به شرح زیر
است:

 1ـ اشتغال به تحصیل در دانشکده یا سکونت در خوابگاه بر اساس

دستورالعمل اجرایی

 2ـ نداشتن حکم قطعی شامل " توبیخ کتبی و درج در پرونده " و
یا باالتر در کمیت ه های انضباطی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

 3ـ باقی ماندن حداقل سه ترم از تحصیل برای دانشجویان دوره

کارشناسی پیوسته و دو ترم برای دانشجویان دور ه های کاردانی،

کارشناسی ارشد و دکترا

4ـ دارا بودن شرط معدل بر اساس دستور العمل اجرایی ( نباید

کمتر از  12باشد)

 5ـ گذراندن حداقلی از واحدهای درسی بر اساس دستورالعمل

اجرایی

 6ـ دارا بودن شرط عدم مشروطی بیش از حد معین شده در
دستورالعمل اجرایی ( نباید بیشتر از  2نیمسال متوالی یا  3نیمسال

غیر متوالی باشد)

ماده  : 12اعضای شورای صنفی دانشگاه توسط شورای صنفی

واحدها برای مدت یک سال تعیین میشوند.

تبصره :تعداد اعضای شورای صنفی دانشگاه و شیوه تعیین آنها
و تعداد اعضای شورای صنفی واحدها در دستورالعمل اجرایی

مشخص میشود.

آيين نامه های تشکل های دانشجویی

123

ماده  :13چنانچه هر یک از اعضای شوراهای صنفی در کمیتههای

انضباطی دانشجویان محکوم به " توبیخ و درج در پرونده" و یا
باالتر از آن شوند ،عضویت آنها در شورا ملغی میشود.

ماده  : 14شورای صنفی واحد ،تنها در امور صنفی و رفاهی مرتبط
با واحد دانشگاهی مربوط مجاز به فعالیت است.

ماده  :15دخالت شورای صنفی دانشگاه در حوزه واحدهای

دانشگاهی ،بدون هماهنگی و تایید شورای صنفی واحد تخلف

محسوب میشود.

ماده  : 16مرجع حل اختالف میان شورای صنفی واحدها و شورای
صنفی دانشگاه درد ستورالعمل اجرایی مشخص میگردد.

ماده  : 17بودجه مورد نیاز شوراهای صنفی توسط شورای صنفی
دانشگاه پیشنهاد و پس از تایید معاونت دانشجویی و فرهنگی در
حد مقررات ،از محل اعتبار دانشگاه تامین میگردد.

بخش سوم  :تدوین دستور العمل اجرایی

ماده  : 18معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه حداکثر  2ماه
پس از ابالغ این آییننامه ،دستور العمل اجرایی آن را تهیه کرده و
جهت تصویب به هیات نظارت دانشگاه ارائه مینماید.

تبصره :دستورالعمل اجرایی میتواند با پیشنهاد شورای صنفی و
تصویب هیات نظارت دانشگاه اصالح شود.

ماده  : 19هیات نظارت دانشگاه حداکثر یک ماه پس از وصول
دستورالعمل اجرایی با اصالحات آن ،نظر خود را در مورد تصویب

و یا عدم تصویب آن اعالم مینماید.

تبصره  : 1هیات نظارت دانشگاه در صورتی میتواند دستورالعمل
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اجرایی یا اصالحات پیشنهادی را مورد تصویب قرار ندهد که مغایر

با آن آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان ،مقررات و آییننامه

های دانشگاه و یا قوانین و مقررات کشور باشد.

تبصره  : 2در اختالف شوراهای صنفی و هیات نظارت دانشگاه
درمورد دستورالعمل اجرایی و یا بخشهایی از آن ،هیات مرکزی
نظارت شوراهای صنفی حداکثر ظرف مدت یک ماه در این باره

تصمیمگیری خواهد کرد.

تبصره  : 3تا زمان تصویب نهایی دستورالعمل اجرایی ،توافق
معاونت دانشجویی و فرهنگی و شورای صنفی دانشگاه مبنای

عمل خواهد بود.

آییننامه شوراهای صنفی الزم است
ماده  : 20دستورالعمل اجرایی 
موارد زیر را در بر داشته باشد:

1ـ تعداد وظایف کمیت ه های شورای صنفی و نحوه اداره هر یک
از آنها

 2ـ تعداد اعضای شورای صنفی واحدها

 3ـ تعداد اعضای شورای صنفی دانشگاه و شیوه تعیین آنها

 4ـ شیوه برگزاری انتخابات

 5ـ ترکیب هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات

 6ـ شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای صنفی ( بر اساس ماده

 10این آییننامه )

 7ـ مرجع حل اختالف میان شورای صنفی واحدها و شورای

صنفی دانشگاه

 8ـ چگونگی تشکیل جلسات و حد نصاب رسمیت یافتن و اخذ
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تصمیم در آنها

ن نامه شوراهای صنفی ،هیات مرکزی
ماده  : 21مرجع تفسیر آیی 

نظارت شوراهای صنفی و مرجع تفسیر دستورالعمل اجرایی آن،

هیات نظارت دانشگاه میباشد.

بخش چهارم  :نظارت و رسیدگی به تخلفات

ماده  : 22شوراهای صنفی دانشجویان الزم است به منظور
انجام فعالیتهای مندرج در بند 2ـ  1آییننامه تشکلهای اسالمی
دانشگاهیان بر طبق شیوه مقرر دردستورالعمل اجرایی شماره  1آن

آییننامه اقدام به اخذ مجوز از هیات نظارت دانشگاه نمایند.

ماده  : 23هیات نظارت دانشگاه بر مبنای دستورالعمل اجرایی
شماره  3تشکلهای اسالمی دانشگاهیان و مواد  21الی  26آییننامه
شوراهای صنفی دانشجویان ،رسیدگی به تخلفات شورای صنفی

دانشجویان را بر عهده دارد.

تبصره  : 1بندهای 1ـ 11و  2ـ  11دستورالعمل مذکور در مورد
شوراهای صنفی دانشجویان مصداق نداشته و اجرا نمیشود.

همچنین بند 2ـ  1دستورالعمل فوق الذکر در رابطه با شوراهای

صنفی ،بدین صورت اصالح میگردد " :تایید صحت برگزاری
انتخابات شورای صنفی توسط هیات نظارت بر انتخابات به منزله

اعطای مجوز فعالیت به شورای صنفی و تعلیق مجوز به معنی
سلب حق انجام فعالیت از شورای صنفی میباشد".

ن نامه شوراهای صنفی و
تبصره  : 2نظارت بر حسن اجرای آیی 
دستورالعمل اجرایی آن از سوی شوراهای صنفی ،بر عهده معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بوده و این معاونت در صورت بروز
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تخلف ،مراتب را جهت رسیدگی به هیات نظارت دانشگاه گزارش

ی نماید.
م

ماده  : 24در صورتی که حکم هیات نظارت دانشگاه ،تعلیق مجوز
شورای صنفی واحد دانشگاهی به مدت شش ماه باشد ،شورای

صنفی واحد منحل میگردد و هیأتهای نظارت و اجرایی انتخابات

موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات
مجدد در آن واحد دانشگاهی اقدام نمایند.

ماده  : 25در صورتی که حکم هیات نظارت دانشگاه ،تعلیق مجوز

شوراهای صنفی دانشگاه به مدت شش ماه باشد ،شورای صنفی
دانشگاه منحل میگردد و شوراهای صنفی واحدها موظفند حداکثر

ظرف مدت دو هفته نسبت به تشکیل آن اقدام نمایند.

تبصره :اعضای شورای صنفی منحل شده نمیتوانند عضو شورای

صنفی جدید باشند.

ماده  : 26مرجع تجدید نظر در آراء هیات نظارت دانشگاه در
مورد شوراهای صنفی دانشجویان ،هیات مرکزی نظارت شوراهای

صنفی است که با ترکیب ذیل تشکیل میگردد:

 1ـ معاون دانشجویی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری (رئیس

هیات)

 2ـ مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

( دبیر هیات )

 3ـ مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 4ـ دو نفر از معاونین دانشجویی دانشگاهها به انتخاب معاونین
دانشجویی دانشگاهها
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 5ـ دو نفر دانشجو به انتخاب دبیران شورای صنفی دانشگاههای
کشور

این هیات ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص
رای صادره از سوی هیات نظارت دانشگاه اعالم نظر مینماید .رای

هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی قطعی و الزم االجراست.

تبصره :اعضای بندهای  4و  5برای مدت یک سال با حکم رئیس
هیات منصوب میشوند و انتخاب مجدد ایشان بالمانع است.

ماده  : 27در صورت عدم همکاری واحدهای دانشگاهی در اجرای

صحیح این آییننامه و دستورالعمل اجرایی آن ،شورای صنفی
دانشگاه موارد عدم همکاری را جهت بررسی و تصمیم گیری به
هیات نظارت دانشگاه گزارش مینماید.

ننامه در  28ماده و  16تبصره در تاریخ /5 /20
ماده  : 28این آیی 

 1382به تصویب وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ

ابالغ الزماالجرا می باشد.
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آئيننامهشورايتعاملوتبادلنظردانشجوودانشگاه
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مقدمه

به منظور تبادل نظر و اطالع از نظرات مشورتي دانشجويان در
مورد مسائل و مشكالت دانشگاهها ،انتقال بيواسطه نظرات

مديريت دانشگاه به دانشجويان ،ايجاد فضاهاي مديريتي سالم،
متعهد و پاسخگو ،ژرفنگري در مسائل علمي ،اجتماعي ،سياسي،
فرهنگي و صنفي دانشجويان ،اعتالي سرمايه اجتماعي ،ارتقاي

سطح علمي ـ فرهنگي دانشگاهها و افزايش ميزان رضايتمندي
دانشجويان از عملكرد مسئولين دانشگاههاي كشور «شوراي

تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه» براساس اين آييننامه در
كليه دانشگاههاي كشور تشكيل ميشود.

ماده 1ـ «شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه» كه
در اين آييننامه به اختصار «شورا» ناميده ميشود .با هدف
فراهم آوردن زمينه مناسب براي ارتباط مستقيم مديريت

دانشگاه با دانشجويان ،اطالع بدون واسطه از مسائل و مشكالت

دانشجويان ،نهادينه كردن مشكالت و توجه به خواستههاي
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دانشجويان در نظام اجرايي و برنامهريزي دانشگاهها با تركيب
زير تشكيل ميشود.

1ـ1ـ يك نماينده از دانشجويان شاغل به تحصيل هر دانشكده،
اين عضو از بين دانشجويان هر دانشكده و با انتخاباتي در آغاز

نيمسال اول هر سال تحصيلي با راي اكثريت دانشجويان شركت
كننده در انتخابات ،برگزيده ميشود .مسئول برگزاري انتخابات
رئيس دانشكده ميباشد.

2ـ1ـ يك نماينده از شوراي هماهنگي كانونهاي فرهنگي و
هنري دانشجويان هر دانشگاه.

3ـ1ـ يك نماينده به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشجويي
فعال در دانشگاه.

4ـ1ـ يك نماينده از شوراي صنفي دانشجويان

5ـ1ـ يك نماينده به انتخاب دبيران انجمنهاي علمي
دانشجويي دانشگاه.

6ـ1ـ يك نماينده از بزرگترين تشكل سياسي دانشجويي فعال
و داراي مجوز فعاليت دانشگاه

7ـ1ـ يك نماينده از بسيج دانشجويي

8ـ1ـ دو دانشجوي فعال در فعاليتهاي فرهنگي و ديني با
معرفي مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در

دانشگاه.

9ـ1ـ يك نماينده از دانشجويان غير عضو در تشكلهاي سياسي،

انجمنهاي علمي ،كانونهاي فرهنگي و شوراهاي صنفي مقطع
كارشناسي ارشد به انتخاب معاون آموزشي دانشگاه.
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10ـ1ـ يك نماينده از دانشجويان غير عضو در تشكلهاي

سياسي ،انجمنهاي علمي ،كانونهاي فرهنگي و شوراهاي
صنفي مقطع دكتري به انتخاب معاون آموزشي دانشگاه.

تبصره  :1دانشجويان بند 2ـ3 ،1ـ4 ،1ـ5 ،1ـ6 ،1ـ 1توسط
معاون دانشجويي ،فرهنگي به رئيس دانشگاه معرفي خواهند

شد.

تبصره  :2كليه دانشجويان معرفي شده براي مدت يكسال به

عضويت اين شورا پذيرفته خواهند شد و حكم آنان توسط رئيس

دانشگاه صادر خواهد شد .عضويت مجدد آنان در صورت احراز
شرايط براي دورههاي بعدي بالمانع است.

تبصره  :3داوطلبان احراز نمايندگي منتخب موضوع بند 1ـ1
نبايد عضو هيچ يك از تشكلهاي سياسي ،انجمنهاي علمي،

كانونهاي فرهنگي ،شوراهاي صنفي و نشريات دانشجويي
باشند.

ماده 2ـ دانشجويان عضو شورا بايد واجد شرايط زير باشند.

1ـ حداقل يك نيمسال تحصيلي را با موفقيت در دانشگاه سپري
كرده باشند و سابقه مشروطي در پرونده تحصيلي نداشته باشند.

2ـ حكم قطعي كميته انضباطي كه منجر به محروميت از تحصيل
به مدت يك نيمسال تحصيلي شده باشد ،نداشته باشند.

3ـ حداقل يك سال به تاريخ فراغت از تحصيل آنان باقي مانده
باشد.

ماده 3ـ يكي از بين دانشجويان عضو شورا توسط رئيس دانشگاه
به سمت دبيري اين شورا انتخاب خواهد شد.
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ماده 4ـ دبير شورا براي مدت يك سال وظيفه تنظيم دستور

جلسات ،هماهنگي تشكيل جلسات ،دعوت اعضاء به جلسه،
مستندسازي و تهيه صورتجلسهها را عهدهدار است.

ماده 5ـ جلسات شورا به صورت منظم و دو ماه يك بار برگزار

مي شود .شرکت كليه اعضاء در جلسات الزامي و در صورت
غيبت در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در (طول سال)،
عضويت فرد غايب در شورا ملغي و فرد ديگري معرفي و منصوب

ميشود.

تبصره :در تعطيالت نوروز و تابستان الزامي براي تشكيل
جلسات ماهانه يا به طور كلي جلسه وجود ندارد.

ماده 6ـ موضوعات جلسات پيرامون مسائل دانشگاه اعم از
علمي (نظير تجهيزات آموزشي ،پژوهشي ،تقويم دانشگاهي و
نظاير آن) ،رفاهي (سلف سرويس ،خوابگاه ،اياب و ذهاب ،وام،

كمك هزينه دانشجويي) مسائل فرهنگي ،اجتماعي و سياسي و
مسائل مرتبط با تشكلها و فعاليتهاي فرهنگي ،سياسي ،علمي،

اجتماعي و  ....دانشجويان خواهد بود.

تبصره :با تشخيص رئيس دانشگاه ،مسائل ديگر نيز ميتواند در
دستور مباحث جلسات قرار گيرد.

ماده 7ـ رئيس شورا ،رئيس دانشگاه و قائممقام وي معاون

دانشجويي ـ فرهنگي است.

ماده 8ـ براساس نظر رئيس دانشگاه ،معاونان ،مديران و ساير
مسئوالن دانشگاه براي شركت در اين جلسات و اطالع از نظرات

گروه مشاوران دانشجو يا اعالم برخي از برنامهها و سياستها به
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جلسات شورا دعوت خواهند شد.

ماده 9ـ به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در دانشجويان و مشاركت
فعال آنان در مباحث شورا ،رئيس دانشگاه سالي يكبار جلسه

مشترك شورا و هيئت رئيسه دانشگاه را تشكيل خواهد داد.

ماده 10ـ اعضاي شورا ضمن حضور فعال در جلسات ،موظف
به حفظ اسرار و مسائل محرمانه مطرح شده در جلسات ميباشند.

تشخيص محرمانه بودن موضوعات با رئس دانشگاه است .با فرد
خاطي برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 11ـ چون مباحث و جلسات اين شورا مشورتي است،
اعضاي آن از حيث عضويت در اين شورا نميتوانند در امور

اجرايي و برنامهريزي دانشگاه مداخله كنند.

ماده 12ـ اعضاي شوراي هر دانشگاه يك نفر را از بين خود

براي عضويت در شوراي مشورتي دانشجويي وزارت علوم،

تحقيقات و فناوري معرفي خواهد كرد.

ماده 13ـ نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه بر عهده معاون

فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.

ماده 14ـ اين آييننامه در  14ماده و  5تبصره در تاريخ 85/9/8

توسط وزير علوم ،تحقيقات و فناوري تصويب و از تاريخ ابالغ به

دانشگاهها ،الزماالجرا خواهد بود.
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مقدمه
به منظور بهبود وضعيت رفاهي دانشجويان ،حمايت خيرين از خوابگاههاي
دانشجويي ،مشاركت اولياي دانشجويان در بهبود امور رفاهي و تحصيلي
دانشجويان ،رفع موانع رشد و تعالي دانشجويان در محيطهاي خوابگاهي،
همچنين تقويت ارتباط و تعامل ميان دانشگاه و اوليا از يك سو و جلب مشاركت
و حمايت مسئوالن و معتمدان محلي از سوي ديگر در امور خوابگاهها ،و با توجه
به ضرورت استفاده از ظرفيتهاي موجود در ارتقاي سطح رفاهي محيطهاي
خوابگاهي.
ماده 1ـ «انجمن خانه و خوابگاه دانشگاه» در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
كشور براساس اين آييننامه در دانشگاههاي كشور تشكيل خواهد شد..
ماده 2ـ انجمن خانه و خوابگاه نهادي است متشكل از اولياي دانشجويان،
مسئوالن دانشگاه ،معتمدان و مسؤوالن محلي.
ماده 3ـ دانشجويان خوابگاهي دانشجوياني هستند كه براساس ضوابط و مقررات
مربوطه مشمول استفاده از خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه ميشوند.
ماده 4ـ دانشگاه عبارت است از واحد آموزش عالي تحت نظر وزارت علوم،
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تحقيقات و فناوري.
ماده 5ـ امور رفاهي ،تحصيلي ،تربيتي و ...دانشجويان خوابگاهي كه در
انجمن خانه و خوابگاه بررسي خواهد شد ،عبارتند از:
الف ـ فضاي كالبدي ،تجهيزات ،امكانات و خدمات خوابگاهها
ب ـ فضاي فرهنگي خوابگاهها
ج ـ ارتباط دانشگاه با اولياي دانشجويان خوابگاهي به منظور انتقال
مسائل و مشكالت رفاهي ،تحصيلي و تربيتي دانشجويان
د ـ ارتباط دانشگاه و خوابگاه با مسئوالن و معتمدان محلي و خيرين
خوابگاهساز براي انتقال نيازها و كمبودهاي فضاهاي خوابگاهي
ماده 6ـ اهداف انجمن خانه و خوابگاه عبارتند از:
خيران و معتمدان محلي در
1ـ ايجاد زمينه مشاركت اوليا دانشجويانّ ،

بهبود شرايط و امكانات فرهنگي رفاهی و تحصیلی خوابگاه دانشجويي
و استفاده بهينه از اوقات فراغت دانشجويان و مهيا كردن زمينههاي
شكوفايي استعداد فرهنگي ايشان
2ـ بهبود وضعيت رفاهي دانشجويان خوابگاهي متناسب با شأن دانشگاه
و دانشجو
3ـ ايجاد فرصتها و امكانات جديد جهت ارتقاي امكانات و تجهيزات
رفاهي و فرهنگي ،نيز تأمين بهينه اوقات فراغت دانشجويان
خوابگاهي
4ـ ايجاد و تقويت ارتباط سازنده و همدالنه ميان دانشجويان خوابگاهي
و مسئوالن و معتمدان محلي
5ـ استفاده از ظرفيتها و استعدادهاي محلي جهت بهبود وضعيت
ساختمان ،امكانات و تجهيزات خوابگاههاي دانشگاهي.
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ماده  7ـ وظايف انجمن خانه و خوابگاه عبارتند از:
1ـ شناسايي مشكالت و تنگناهاي موجود در محيط خوابگاه و تالش
براي رفع آنها
2ـ شناسايي ظرفيتهاي محلي جهت استفاده دانشجويان خوابگاه و
تالش براي عيني كردن آنها
3ـ اتخاذ راهكارهايي جهت بهبود اوضاع فرهنگي ،رفاهي و اوقات
فراغت دانشجويان خوابگاهي
4ـ ايجاد و ساماندهي شبكه ارتباطي مستمر ،نظاممند و تعريف شده
بين اولياي دانشجويان با دانشگاه و بالعكس.
ماده 8ـ اعضاي انجمن خانه و خوابگاه عبارتند از:
1ـ معاون دانشجويي ـ فرهنگي دانشگاه (رئيس انجمن)
2ـ معاون اداري و مالي دانشگاه
3ـ مديرامور فرهنگي دانشگاه
4ـ مديرامور دانشجويي دانشگاه
5ـ مديرامور خوابگاه يا خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه
 -6مسؤول دفتر مشاوره دانشگاه
7ـ يكي از استادان به معرفي معاون دانشجوييـ فرهنگي
8ـ يكي از معاونان شهرداري شهر به انتخاب شهردار
9ـ يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر با معرفي رئيس شورا
10ـ سه تن از اولياي دانشجويان به انتخاب معاون دانشجویی ـ فرهنگی
دانشگاه (یک تن از اولیا به عنوان دبیر انجمن انتخاب میشود).
 -11يك نفر از خيرين خوابگاهساز محلي با معرفي معاون دانشجويي
ـ فرهنگي دانشگاه

آيين نامه های تشکل های دانشجویی

142

 -12امام جمعه شهر يا نماينده وي
 -13مسؤول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه يا نماينده وي
ماده 9ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه موظف است دستورالعمل
اجرايي اين آييننامه را حداكثر ظرف مدت  3ماه پس از ابالغ اين
آييننامه تدوين و اجرا كند.
ماده 10ـ دستورالعمل اجرايي اين آييننامه ميبايست حاوي نكات
زير باشد:
الف :نحوه انتخاب نمايندگان اولياي دانشجويان
ب ـ نحوه تشكيل و حد نصاب جلسات
ج ـ شرح وظايف هر يك از اعضا
دـ ـ نحوه نظارت ،اجرا و پيگيري مصوبات
ماده 11ـ جلسات انجمن خانه و خوابگاه حداقل دو بار در هر نيمسال
تحصيلي و با حضور تمامي اعضا تشكيل ميشود.
ماده 12ـ اين آييننامه در  12ماده در تاريخ  86/12/25به تصويب وزير
علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابالغ الزماالجراست.
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