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مقدمه 
آیين نامه های تشکل های دانشجویی به منزله چراغی است بر مسيری که دانشجو با 
توجه به روحيه ای که دارد و در ورود  به دانشگاه در جهت اجتماعی شدن و فرهنگی 
نگریستن یکی از این مسيرها را بر می گزیند تا با سپری ساختن ایام دانش اندوزی و 
فرهنگ آموزی، شخصيت پرورش یافته و رشد نموده خویش را به جامعه خود عرضه 

نماید.
تشکل هاي دانشجویي یکي از بزرگترین بسترهایي است که دانشجو در کنار آموزش هاي 
علمي به فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در آن مي پردازد؛ وقوف و آگاهي دانشجویان 
به چارچوب هاي حقوقي و مدني فعاليت در این تشکل ها موجبات استحکام و پایداري 
یك تشکل را فراهم مي آورد که خود منجر به رشد و شکوفایي جامعه و به تبع آن جامعه 

انساني و فرهنگي مي گردد.
 به یقين هر تشکلي که شکل مي گيرد دوام و قوام آن بسته به آیين نامه اي است که 
براي آن تدوین شده است و حرکت در چارچوب این آیين نامه ها از دو چشم انداز قابل 
تأمل و تعمق و داراي ارج و شأن مي باشد.چشم انداز اول رسيدن اعضاي آن تشکل به 
اهداف مهم، برنامه ریزي شده، پيش آگاه و جمع اندیش بوده که توسط عده اي اندیشمند 
و صاحب تجربه در چارچوبي مشخص تدوین شده است و چشم انداز دوم نيل به 
آرمان هایي است که مسئولين نظام و مجریان امور در دل این آیين نامه ها نهاده اند که در 
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حقيقت جوهره شکل پذیري آن تشکل مي باشد.
مجموعه حاضر که شامل آیين نامه هاي تشکل هاي دانشجویي در حوزه هاي 
علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و صنفي مي باشد با این نيت تدوین شده 
است تا دانشجویان امروز، این نسل پویای دهه چهارم انقالب اسالمي ایران 
با آگاهي کامل از حدود و اختيارات قانوني به عنوان یك حق طبيعي از آن 
بهره مند شوند و بتوانند با تاسی به آن مسایل حقوقی خود را پيگير باشند 
و مدیران نيز به طور شفاف و ضابطه مند پاسخگوی خواسته های بجای 

دانشجویان باشند.
خدای بزرگ را شاکریم که در چهار سال فعاليت بی مضایقه دولت نهم، در 
حوزه فرهنگ دانشگاه ها توانستيم خيل عظيم و عالقمند دانشجویان را در 
مسيری هدایت کنيم که خواسته قلبی خودشان بوده چرا که هر بضاعتی 
در گنجينه معاونت فرهنگیـ  اجتماعی وزارت علوم بوده بی دریغ در اختيار 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور نهاده شد تا دانشجو چهار سال عمر 

گرانمایه خویش را در روشنای این یاری به فرجامی نيك پيوند بزند. 

باآرزوی توفیق الهی 
اداره کل امورفرهنگی
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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مقدمه
به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمي در دانشگاه های کشور، 
تقویت روحيه و بنيه علمي دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های 
مناسب برای فعاليت هاي جمعي علمي، همچنين بهره گيری از توانمندی و خالقيت 
آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاری انجمن هاي علمي 
دانشجویي حوزه هاي مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي 

کشور طبق مفاد این آیين نامه تشکيل مي شوند و به فعاليت مي پردازند. 

بخش اول: تعاریف، اهداف و كليات
ماده 1ـ انجمن هاي علمي دانشجویي متشکل از دانشجویان عالقه مند به مشارکت در 

فعاليت هاي علمي در یك دانشکده یا گروه آموزشي است.
تبصره 1ـ در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي یك انجمن علمي مي تواند 

تشکيل شود.
تبصره 2ـ در صورتي که دانشجویان دو یا چند رشته عالقمند به تشکيل انجمن علمي 

دانشجویي بين رشته اي باشند مي توانند طبق ضوابط این آیين نامه اقدام نمایند.
ماده 2ـ اتحادیه انجمن های علمی، تشکيالتی دانشجویی، غير انتفاعی و بين دانشگاهی 
و متشکل از دبيران انجمن های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط 
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این آیين نامه و دستورالعمل آن تشکيل می شود و به فعاليت می پردازد.
ماده 3ـ فعاليت هاي علمي عبارتند از:

1ـ مناظره و نقد علمي
2ـ هم اندیشي و نشست هاي تخصصي

3ـ مطالعات و پژوهش هاي علمي 
4ـ نشر و ترویج یافته هاي علمي
5ـ فعاليت هاي کمك آموزشي 

ـ برخي از مصادیق و عرصه هاي فعاليت انجمن هاو اتحادیه های  تبصره 
انجمن های علمي عبارتند از:

1ـ برگزاري دوره هاي آموزشي تکميلي و تقویتي و تشکيل کارگاههاي 
تخصصي

2ـ برگزاري و همکاري در اجراي جشنواره ها، کنفرانس ها و مسابقات علمي 
)داخلي و خارجي(

3ـ توليد و انتشار نشریه علمي، کتاب و نشریات الکترونيکي، نرم افزارهاي 
رایانه اي و فيلم هاي علمي ـ آموزشي

و  صنعتي  علمي،  مراکز  از  علمي  بازدید هاي  اجراي  و  برنامه ریزي  4ـ 
فناوري

5ـ  اطالع رساني در خصوص کليه فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن
6 ـ حمایت و تشویق مادي و معنوي از ابتکارات، خالقيت هاي علمي، 

فعاليت هاي پژوهشي و اختراعات دانشجویان
ماده 4ـ اهداف تشکيل و فعاليت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمي 

عبارتند از:
1ـ ایجاد زمينه هاي مناسب براي شکوفایي استعدادها، برانگيختن خالقيت 
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در  ایشان  توانمندي  از  بهره گيري  و  دانش آموختگان  دانشجویان،  علمي 
تقویت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعاليت هاي علمي جمعي و 
نهادینه ساختن این فعاليت ها

3ـ حمایت از فعاليت هاي علمي دانشجویي و راهنمایي و هدایت دانشجویان 
در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقویت و تحکيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش هاي مختلف 
جامعه

5 ـ تعميق دانش و بينش علمي دانشجویان با بهره گيري از توان علمي 
اعضای هيأت علمی

بخش دوم: اركان و تشکيالت 
ماده 5ـ  دانشجویان کليه گرایش ها و مقاطع تحصيلي یك رشته دانشگاهي 

اعضاي انجمن علمي متناظر با همان رشته به شمار مي روند. 
ماده 6ـ  شوراي مدیریت انجمن علمي متشکل از 5 عضو اصلي و 2 عضو 
علي البدل است که با انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن، با رأي مستقيم 

آنان و کسب اکثریت نسبي آرا براي مدت یك سال انتخاب مي شوند.
تبصره ـ اعضاي اصلي و علي البدل در رشته هایی با فراگيري بيش از 500 

دانشجو متشکل از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل خواهد بود.
ماده 7ـ وظایف شوراي مدیریت عبارتند از:

1ـ جذب دانشجویان عالقه مند و خالق به فعاليت هاي علمي ـ پژوهشي و 
ایجاد انگيزه براي مشارکت در این گونه فعاليت ها

2ـ برنامه ریزي، ساماندهي، اجرا، هدایت و نظارت بر فعاليت هاي ادواري و 
ساالنه انجمن

3ـ برقراري ارتباط مستمر با دیگر انجمن هاي علمي دانشجویي و انجمن هاي 
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علمي تخصصي داخل و خارج دانشگاه ها 
4ـ برقراري ارتباط با نهادها و سازمان هاي خارج از دانشگاه براي انجام 

فعاليت هاي مشترک
5 ـ برنامه ریزي و پيشنهاد همکاري براي اجراي طرح هاي پژوهشي و 

مطالعاتي
6 ـ تصویب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأیيد آن از مدیریت فرهنگي 

دانشگاه
7ـ همکاري و ارتباط مستمر با مدیر و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي 

ذیربط براي تحقق اهداف و فعاليت هاي علمي انجمن )موضوع ماده 3(
8ـ  تشکيل کميته هاي مختلف کاري و نظارت بر عملکرد آنها

9ـ برگزاري انتخابات شوراي مدیریت دوره بعد
10ـ حفظ و نگهداري وسایل و تجهيزات انجمن، تصویب هزینه هاي مالي 
برنامه ها، تنظيم و ارائه گزارش مالي انجمن به طور ساالنه و ارسال آن به 

مدیر فرهنگي دانشگاه
11ـ تدوین برنامه هاي ساالنه و ارائه آن به مدیر فرهنگي

ماده 8 ـ شوراي مدیریت انجمن یکي از اعضاي خود را به عنوان دبير 
شورا انتخاب مي کند و به رئيس دانشکده و مدیر فرهنگي دانشگاه اعالم 

مي کند.
ماده 9ـ دبير انجمن مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مدیریت انجمن و 
پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات آن، شرکت در جلسات شوراي دبيران 
انجمن هاي علمي دانشکده یا دانشگاه و ارائه گزارش مستمر به شوراي 
مدیریت را بر عهده دارد. همچنين دبير انجمن مسئول انجام کليه امور 

حقوقي و اداري انجمن است. 
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ماده 10ـ شوراي دبيران:
در دانشگاههایي که حداقل 5 انجمن علمي دانشجویي تشکيل شده باشد 
شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه با حضور دبيران کليه 

انجمن هاي علمي دانشجویي تشکيل مي شود. 
تبصره ـ دانشکده هایي که حداقل 3 انجمن علمي داشته باشند مي توانند 
را تشکيل دهند که وظایف  دانشکده  انجمن هاي علمي  دبيران  شوراي 

شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به آن تفویض مي گردد. 
ماده 11ـ یك نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشکده به انتخاب ایشان به 
عنوان دبير این شورا انتخاب مي شود که به نمایندگي از این شورا در شوراي 

دبيران انجمن هاي علمي دانشگاه شرکت مي کند. 
تبصره ـ دبير شوراي دبيران هر دانشکده به تعداد انجمن هاي علمي آن 

دانشکده در شوراي دبيران دانشگاه داراي حق رأي مي باشد. 
ماده 12ـ شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه از ميان خود 
یك نفر را به عنوان دبير شورا انتخاب مي نمایند که براساس آیين  نامه داخلي 

شورا فعاليت خواهد کرد. 
ماده 13ـ دبيران شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاهها 
حداقل سالي یك بار به دعوت اداره کل امور فرهنگي وزارت علوم جهت 
بررسي مسائل، مشکالت عمومي انجمن ها، انتقال تجربيات و برنامه ریزي 

جهت طرحها و برنامه هاي مشترک تشکيل جلسه مي دهند.
ماده 14ـ انجمن هاي علمي دانشجویي رشته هاي مشابه مي توانند نسبت به 
تشکيل اتحادیه انجمن هاي علمي دانشجویي آن رشته ها اقدام نمایند که 
ضوابط و شرایط تأسيس اتحادیه در چارچوب این آیين نامه و دستورالعمل 
تشکيل و فعاليت اتحادیه انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاهها تعيين 
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خواهد شد.
ماده 15ـ وظایف شوراي دبيران 

آن  اجراي  در  هماهنگي  و  مشترک  طرح هاي  تصویب  و  پيشنهاد  1ـ 
برنامه ها

2ـ انتخاب نمایندگان شوراي دبيران براي شرکت در کميته حمایت و نظارت 
بر انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه 

3ـ معرفي یك نفر ناظر براي هيأت اجرایي انتخابات انجمن هاي علمي 
دانشجویي

4ـ تصویب آیين نامه داخلي مشترک انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه 
و آیين نامه داخلي شوراي دبيران در چارچوب این آیين نامه

علمي  انجمن هاي  بين  مسائل  به  رسيدگي  و  هماهنگي  ایجاد  5 ـ 
دانشجویي

6 ـ نظارت بر حسن عملکرد انجمن هاي علمي دانشجویي )امور مالي، 
حفظ و استفاده صحيح از اموال و تجهيزات، اجراي آیين نامه داخلي و ...( 
و ارائه گزارش به کميته حمایت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجویي 

دانشگاه.

بخش سوم: ضوابط تشکيل و فعاليت انجمن ها و اتحادیه های 
علمي دانشجویي

ماده 16ـ براي تأسيس انجمن علمي دانشجویي، حداقل 5 نفر از دانشجویان 
رشته ذیربط تقاضاي خود را به معاون دانشجویي و فرهنگي دانشکده و در 
صورت عدم وجود این پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشي دانشکده  
ارائه مي دهند. معاون دانشکده در صورت عدم تأسيس انجمن در رشته 
مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را براي 
تأسيس انجمن اعالم و نسبت به فراخوان ثبت نام داوطلبان شوراي مدیریت 



 آیين نامه های تشکل های دانشجویی                                                                                       15

و برگزاري انتخابات اقدام مي نماید.
تبصره 1 ـ در صورت عدم وجود هر یك از معاونان فوق الذکر، به صالحدید 

رئيس دانشکده یکي از معاونان عهده دار وظایف خواهد شد.
تبصره 2 ـ انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کليه دانشکده ها در 
آبان ماه هر سال برگزار مي شود. معاونت دانشجویي و فرهنگي زمان دقيق 

برگزاري انتخابات را اعالم مي کند. 
ماده 17ـ معاون دانشکده صالحيت نامزدها را بر طبق مفاد این آیين نامه 
بررسي و احراز و پس از اعالم اسامي نامزدها انتخابات را با اعالم قبلي 
برگزار مي کند. نتایج آن طي صورتجلسه اي تنظيم و به مدیریت فرهنگي 

دانشگاه ارسال مي شود.
تبصره 1ـ فقط دانشجویان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق رأي و 

حق داوطلب شدن را دارا مي باشند. 
تبصره 2ـ نخستين شوراي مدیریت منتخب حداکثر ظرف مدت دو هفته 
باید اساسنامه انجمن را تدوین و به مدیریت  انتخابات  از برگزاري  پس 

فرهنگي دانشگاه ارسال نماید.
ماده 18ـ اداره امور فرهنگي پس از تأیيد انتخابات و اساسنامه، انجمن را 
در ليست انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه ثبت و به دانشکده اعالم 
خواهد کرد. مدیر گروه آموزشي مربوط نسبت به صدور حکم اعضاي شوراي 

مدیریت براي مدت یك سال اقدام مي نماید. 
علمي  انجمن  مدیریت  شوراي  در  عضویت  داوطلبان  شرایط  ماده 19ـ 

دانشجویي به شرح ذیل مي باشد:
الف ـ شرایط عمومي

1ـ اشتغال به تحصيل در رشته مربوط
2ـ عدم عضویت در شوراي مرکزي دیگر تشکل هاي دانشجویي اعم از 

صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي
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تبصره ـ اعضاي شوراي مرکزي دیگر تشکلها در صورت استعفا یك ماه 
قبل از برگزاري انتخابات انجمن های علمی و پذیرش آن مي توانند داوطلب 

عضویت در شوراي مدیریت انجمن علمی شوند.
3ـ عدم محکوميت منجر به توبيخ کتبي و درج در پرونده یا باالتر.

4ـ گذراندن حداقل یك نيمسال تحصيلي براي دانشجویان مقاطع کارداني 
و کارشناسي

ب ـ شرایط اختصاصي
داوطلبان باید حداقل داراي یکي از شرایط ذیل باشند:

1ـ معدل نيمسال گذشته داوطلب کمتر از ميانگين معدل گروه در همان 
نيمسال نباشد. 

2ـ داشتن حداقل یك مقاله علمي چاپ شده )اعم از تأليف یا ترجمه( در 
نشریات دانشجویي، دانشگاهي و ...

تبصره ـ تأیيد علمي بودن محتواي مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام 
خواهد شد. 

3ـ اجرا یا همکاري در اجراي یك طرح پژوهشي به تأیيد کارفرما یا مجري 
طرح

4ـ تأليف یا همکاري در تأليف یا ترجمه کتاب
5 ـ داوطلب از دانشجویان استعدادهاي درخشان و یا برگزیدگان المپيادها 

باشد.
ماده 20ـ مجوز برنامه ها و فعاليتهایي که در سطح دانشکده برگزار مي شود 
توسط معاون دانشکده و در صورتي که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط 
مدیر فرهنگي پس از تأیيد معاون دانشکده و در صورتي که در سطح ملي یا 
فرادانشگاهي برگزار شود توسط کميته حمایت و نظارت از انجمن هاي علمي 

دانشجویي دانشگاه پس از تأیيد مدیر فرهنگي صادر مي شود.
ماده 21ـ فعاليتهاي انجمن هاي علمي دانشجویي در چارچوب این آیين نامه 
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فعاليت صنفي،  و هرگونه  در عرصه هاي علمي مجاز مي باشند  و صرفاً 
سياسي و .... توسط انجمنها تخلف محسوب مي شود. 

ماده 22ـ ميزان و نحوه حمایت مالي از طرح هاي مصوب انجمنهاي علمي 
دانشجویي به تشخيص معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشگاه مي باشد. 

ماده 23ـ یك ماه قبل از پایان مدت قانوني فعاليت شوراي مدیریت انجمن، 
این شورا با تشکيل هيأت اجرایي انتخابات شامل یك نماینده از اعضاي 
شوراي مدیریت )با شرط عدم داوطلبي(، یك نماینده از نماینده شوراي 
دبيران دانشگاه یا دانشکده و یك نماینده از طرف معاون دانشکده نسبت به 
برگزاري انتخابات دوره جدید اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشکده 

ارسال خواهد کرد. 
تبصره ـ در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مدیریت یکي از 
دانشجویان آن رشته را به عنوان نماینده در هيأت اجرایي انتخاب مي کنند.

ماده 24ـ در صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتراض در کليه مراحل 
انتخابات مدیر امور فرهنگي مرجع پيگيري مي باشد. 

تبصره ـ در صورت باقي ماندن اختالف، کميته حمایت و نظارت بر انجمن هاي 
علمي دانشجویي دانشگاه مرجع تصميم گيري نهایي خواهد بود. 

ماده 25ـ جهت تشکيل انجمن  علمي دانشجویي بين رشته اي 5 نفر از 
دانشجویان به عنوان هيأت مؤسس دالیل توجيهي، اساسنامه پيشنهادي 
و تقاضاي خود را به معاون دانشکده ارائه و پس از تأیيد ایشان به منظور 
تصميم گيري براي کميته نظارت و حمایت از انجمن هاي علمي دانشجویي 
دانشگاه ارسال مي شود. در صورت موافقت کميته با تشکيل انجمن علمي 
بين رشته اي مراتب به دانشکده اعالم و هيأت مؤسس نسبت به فراخوان 

عضویت در انجمن اقدام خواهد کرد. 
ماده 26ـ پس از عضوگيري و تصویب نهایي اساسنامه در مجمع عمومي، 
اعضاي انجمن که شرایط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا می باشند، 
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مي توانند داوطلب عضویت در شوراي مدیریت انجمن شده و پس از تأیيد 
نهایي صالحيت توسط هيأت اجرایي، انتخابات برگزار خواهد شد. 

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

بين  دانشجویي  علمي  انجمن  در  عضویت  داوطلبان  شرایط  2ـ  تبصره 
رشته اي باید در اساسنامه پيشنهادي اعالم شده باشد. 

و  انجمن ها  بر  نظارت  و  حمایت  شورای  چهارم:  بخش 
اتحادیه  های علمي دانشجویي

ماده 27ـ برای حمایت از انجمن های علمی دانشجویی و نظارت بر آن ها 
در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم )رئيس شورا(، معاون پشتيبانی، حقوقی و امور مجلس 
وزارت علوم یا نماینده تام االختيار وی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی )نائب 
رئيس(، مدیرکل دانشجویان داخل، دبير کميسيون انجمن های علمی وزارت 
علوم، کارشناس مسئول امور انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی، سه 
تن از دبيران اتحادیه ها به انتخاب شورای دبيران اتحادیه های انجمن های 
علمی  ـ دانشجویی تشکيل می شود. دبيرخانه این کميته در اداره کل امور 
فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وظایف این کميته عبارتند 

از:
1ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي کالن انجمن هاي علمي دانشجویي 

دانشگاه های کشور در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه.
2ـ ارزیابی فعاليت ها و نظارت بر کميته های نظارت بر انجمن های علمی 

دانشجویی دانشگاه ها براساس گزارش های مستند و سایر روش ها.
3ـ تعيين ميزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از 

همایش های کشوری و نشست های علمی انجمن ها
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4ـ اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن های علمی 
دانشجویی با انجمن های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن های علمی 

متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر.
5ـ  تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های 

کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.
ماده 28ـ هيأت مؤسس اتحادیه  حداقل 3 تن از نمایندگان انجمن های 
علمی دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری در یك رشته علمی معين می باشد که درخواست مجوز 
تأسيس و فعاليت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های 
علمی دانشجویی وزارت علوم )موضوع ماده 27 این آیين نامه( ارائه می نماید. 

محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است:
1ـ تقاضای عضویت بيش از نيمی از تشکل های علمی موجود آن رشته در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به همراه نامه تأیيد هر یك از انجمن ها 
که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تأسيس و فعاليت آن انجمن را 

تسجيل کرده باشد. 
2ـ ارائه پيش نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل های متقاضی 

عضویت رسيده باشد.
ماده 29ـ شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هيأت مؤسس 
و شورای مرکزی موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی 
آن درخواست اقدام می نماید و موافقت با تأسيس موقت یا دائمی یا دالیل 

مخالفت شورا را توسط دبيرخانه به اطالع مؤسسان خواهد رساند.
انتخابات،  انتخاب شوندگان، شورای مرکزی،  ماده 30ـ تأسيس، شرایط 
انجمن های علمی  اتحادیه های  انحالل  اساسنامه و  ارکان،  تشکيالت و 
و  حمایت  شورای  تصویب  به  که  مجزایی  دستورالعمل  در  دانشجویی 
نظارت بر انجمن ها و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی 
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وزارت علوم، تحقيقات و فناوری براساس این آیين نامه خواهد رسيد، تعيين 
می شود.

علمي  انجمن هاي  فعاليت هاي  نظارت  و  حمایت  منظور  به  31ـ  ماده 
دانشجویي، کميته اي در هر دانشگاه با همين عنوان با ترکيب زیر تشکيل 

مي شود:
1ـ معاون دانشجویي و فرهنگي دانشگاه )رئيس کميته(

2ـ مدیرکل امور فرهنگي دانشگاه )دبير کميته(
3ـ مدیرکل امور پژوهشي دانشگاه
4ـ مدیرکل امور آموزشي دانشگاه

5ـ  یك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه
6 ـ دو نماینده از شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه به 

انتخاب ایشان
تبصره 1ـ حکم اعضاي کميته توسط رئيس دانشگاه صادر مي شود. 

تبصره 2ـ در دانشگاههایي که براي امور انجمن هاي علمي دانشجویي 
واحدي مستقل ایجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات 

کميته شرکت مي کند. 
تبصره 3ـ اعضاي انتخابي کميته براي مدت یك سال انتخاب مي شوند. 

ماده 32ـ وظایف کميته حمایت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجویي 
دانشگاه به شرح ذیل است:

1ـ نظارت بر حسن عملکرد انجمن هاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات 
و رسيدگي به شکایات و تخلفات و حل اختالفات

تبصره 1ـ در صورتي که شوراي مدیریت انجمن علمي یا شوراي دبيران 
دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمایند، کميته حمایت و نظارت براي 
بار اول به شوراي مدیریت انجمن یا شوراي دبيران تذکر شفاهي یا کتبي 
)حسب مورد( مي دهد. در صورت تکرار تخلف براي بار دوم اخطار کتبي 
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مي دهد و در صورت تکرار و دریافت اخطار سوم، دبير انجمن یا دبير شوراي 
دبيران باید در کميته حمایت و نظارت دالیل اقدام خود را توضيح دهند. در 
صورتي که انجمن یا شوراي دبيران نتوانند کميته را قانع نمایند کميته به 

شرح ذیل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت:
الف ـ انحالل شوراي مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده 
موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شوراي مدیریت را برگزار نماید. 

)اعضاي شوراي مدیریت منحل شده نمي توانند نامزد انتخابات شوند(.
ب ـ چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي 
مدیریت یا اعضاي شورای دبيران باشد، به کميته انضباطي معرفي خواهد 

شد. 
شوراي  نظارت  و  حمایت  کميته  آراي  در  نظر  تجدید  مرجع  تبصره 2ـ 

فرهنگي دانشگاه است.
2ـ بررسي و تصویب برنامه هاي پيشنهادي انجمن هاي علمي دانشجویي 

که در سطح فرا دانشگاهي، ملي یا بين المللي برگزار مي گردد. 
3ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي کالن انجمن هاي علمي دانشجویي 

دانشگاه در چارچوب سياست توسعه علمي کشور.
4ـ برنامه ریزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمن هاي علمي 
دانشجویي )تسهيل ارتباطات با دیگر نهادهاي جامعه، جلب حمایت هاي 

مالي، تشویق و تقدیر از انجمن هاي علمي فعال و طرح هاي برگزیده و ...(
5 ـ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجمن هاي علمي دانشجویي دانشگاه 

به ریاست دانشگاه
6 ـ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن هاي علمي به ریاست دانشگاه براساس 

برنامه هاي ارائه شده به مدیریت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن ها.
این آیين نامه در 32 ماده و 21 تبصره در تاریخ  18 /9 /1387 به تصویب وزیر 
علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاریخ ابالغ به دانشگاهها قابل اجرا است.
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آيين نامه كانون هاي فرهنگي دانشجويان

 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
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مقدمه

با عنایت به ماده واحده مصوب جلسه 640 مورخ 87/11/29 شورای عالی 

انقالب فرهنگی و ضوابط کلی فعاليت کانون های فرهنگی دانشجویان 

شورای   165 جلسه  مصوبه  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی و با هدف زمينه سازی رشد 

خالقيت هاي فرهنگي دانشجویان، سامان دهی خواسته ها و تالش هاي 

خود انگيخته فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجویي و حمایت و هدایت 

و  اسالمي  متعالي  ارزش هاي  به  نيل  در جهت  فعاليت ها  از  این گروه 

ایرانی، کانون های فرهنگی دانشجویان در دانشگاهها تشکيل مي شوند، 

ارتقاي سطح  این کانون ها به منظور تأکيد بر هویت ملي و اسالمی، 

دانشگاهها،  در  مشارکت  فرهنگ  تعميق  و  بسط  و  جمعي  همکاري 

فعاليت هاي  حوزه  قانونمندي  و  مدني  نهادهاي  تقویت  و  تأسيس 

کانون هاي  آیين نامه  در  مندرج  ضوابط  براساس  دانشجویان  فرهنگي 

فرهنگي دانشجویان )که از این پس به اختصار آیين نامه ناميده مي شود( 

فعاليت مي کنند. 
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فصل اول: تعاریف و كليات

ماده 1ـ کانون هاي فرهنگي دانشجویان نهادهایي هستند که در قالب 

ضوابط این آیين نامه در زمينه هایي از قبيل دینی و مذهبي )اسالم شناسي، 

نماز و نيایش، امر به معروف و نهي از منکر، عفاف و حجاب، قرآن و 

عترت، مراسم، اعياد، و وفيات مذهبی و...(، ادبي و هنري )ادبيات، فيلم و 

عکس، هنرهاي نمایشي، هنرهاي تجسمي، صنایع دستي و...(، فرهنگ 

و اندیشه )مطالعات فرهنگي، و...( و اجتماعي )جهاد یاوری، سازندگی، 

ایران  شناسي، گردشگري، محيط زیست، آسيب هاي اجتماعي، امداد و 

هالل احمر و...( فعاليت مي کنند و در این آیين نامه به اختصار کانون 

ناميده مي شوند. 

تبصره 1ـ تشکل هایي که زمينه فعاليت آنها علمي، صنفي، ورزشي و 

سياسي است از شمول این آیين نامه خارج اند. 

با تصویب شوراي مرکزي خود و تأیيد  تبصره 2ـ هر کانون مي تواند 

شورای فرهنگي دانشگاه، در دانشکده ها، خوابگاهها و واحدهاي تابعه 

دانشگاه در همان شهر، دفاتر وابسته خود را ایجاد کند.

تبصره 3ـ در صورت استقرار دانشکده ها، خوابگاه ها و واحدهاي تابعه 

به صورت مجزا در  امکان تشکيل کانون  دانشگاه در چند شهر،  یك 

واحدهاي مذکور وجود دارد. 

ماده 2ـ اساسنامه کانون مجموعه اي است مکتوب شامل اهداف، شرح 

وظایف، تشکيالت، شرایط عضویت، دستورالعمل ها و مقررات اجرایي 

ویژه یك کانون که در قالب ضوابط کلی فعاليت کانون ها، ضوابط این 

آیين نامه و دستورالعمل هاي تکميلي آن و الگوي تنظيم شده در اداره 

کل امور فرهنگي دستگاه، توسط هيئت مؤسس کانون تدوین مي شود 
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و در آن موارد ذیل ذکر می گردد:

تماميت  ملی،  حاکميت  که  بود  خواهد  گونه ای  به  کانون  فعاليت  1ـ 

ارضی و وحدت و هویت ملی ایران اسالمی را تحکيم کرده و در جهت 

تقویت ارزش های فرهنگی ایرانی ـ اسالمی باشد.

نهادها،  سایر  وظایف  با  که  بود  خواهد  گونه ای  به  کانون  فعاليت  2ـ 

هيأت  و  دانشجویی  سياسی  نشریات  و  تشکل ها  انجمن ها،  شوراها، 

علمی و کارکنان دانشگاه تزاحم نداشته باشد.

از تصویب مجمع  پيشنهادي هيأت مؤسس پس  اساسنامه  تبصره 1ـ 

عمومي کانون و تأیيد شورای فرهنگی دانشگاه الزم االجراست.

تبصره 2ـ تغييرات اصالحي اساسنامه پس از تصویب در مجمع عمومي 

کانون، باید به تأیيد شورای فرهنگي دانشگاه برسد.

در  تحصيل  به  شاغل  دانشجویان  از  هریك  به  کانون  عضو  3ـ  ماده 

دانشگاه محل فعاليت کانون اطالق مي شود که مطابق این آیين نامه 

به عضویت کانون در مي آیند و در چارچوب اساسنامه کانون به فعاليت 

مي پردازند. حداقل تعداد اعضا جهت فعاليت یك کانون 15 نفر است.

کانون  سه  در  حداکثر  مي تواند  واحد  زمان  در  دانشجو  هر  1 ـ  تبصره 

عضویت داشته باشد. 

محقق  زیر  موارد  از  یکي  با  کانون  اعضاي  عضویت  لغو  2ـ  تبصره  

مي شود:

الف( فراغت یا انصراف از تحصيل یا اخراج 

شوراي  تشخيص  با  کانون  اساسنامه  چارچوب  در  فعاليت  عدم  ب( 

مرکزي کانون و تأیيد گروه ناظر بر فعاليت  کانون های دانشگاه.

انضباطي  کميته  قطعي  حکم  واسطه  به  تحصيل  از  محروميت  ج( 
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)عضویت مجدد این فرد یکسال پس از گذراندن دوران محروميت تنها 

در صورتي ممکن خواهد بود که به تصویب چهار پنجم اعضاي شوراي 

مرکزي برسد.(

تبصره  3ـ هرگاه عضو کانون در حين فعاليت مشروط شود، عضویت 

وي از آغاز نيمسال بعد از اعالم مشروطی لغو مي شود.

ماده 4ـ مجمع عمومي کانون شورایي است متشکل از اعضاي کانون 

داخلي  آیين نامه هاي  و  اساسنامه  تصویب  منظور  به  آن  جلسات  که 

انتخاب اعضاي شوراي مرکزي کانون، تدوین  کانون و تغييرات آنها، 

و  کانون  مرکزي  شوراي  ساالنه  فعاليت  گزارش  دریافت  اولویت ها، 

نظارت بر فعاليت هاي آن و استيضاح شوراي مرکزي یا اعضاي آن به 

بار و به طور فوق العاده براساس دعوت  طور عادي حداقل سالي یك 

شوراي مرکزي یا به پيشنهاد یك سوم اعضاي کانون تشکيل مي شود. 

اعضا  یك  عالوه  به  نصف  حداقل  حضور  با  عمومي  مجمع  جلسات 

رسمي است و مصوبات آن با رأي اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

تبصره 1 ـ در صورت عدم رسميت جلسات مجمع عمومي، باید ظرف 

یك ماه جلسه مجدد تشکيل شود. این جلسه با حضور هر تعداد از اعضا 

رسمي خواهد بود. 

اعضاي مجمع  دو سوم  رأي  با  اساسنامه  تغييرات  تصویب  2ـ  تبصره 

عمومي امکان پذیر است و هرگونه اعمال تغييرات توسط مجمع عمومي 

که  در صورتي  گيرد.  آیين نامه صورت  چارچوب  در  باید  اساسنامه  در 

مغایر  را  اساسنامه  در  اعمال شده  تغييرات  دانشگاه  فرهنگي  شورای 

آیين نامه بداند، نظرات خود را به صورت مکتوب و مستدل به کانون ارائه 

مي کند. در صورت اصرار طرفين بر نظرات خود، مرجع نهایي رسيدگي 
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گروه ناظر دانشگاه بوده و رأي این گروه قطعي و الزم االجراست.

امور  مدیرکل  نماینده  و  کانون ها  هماهنگي  شوراي  دبير  3ـ  تبصره 

ناظر در جلسات مجمع عمومي  به عنوان  دانشگاه مي توانند  فرهنگي 

کانون شرکت کنند. 

تا هفت  ازسه  ماده 5  ـ شوراي مرکزي کانون شورایي است متشکل 

)فصل  آیين نامه  این  در  مندرج  مفاد  مطابق  که  کانون  اعضاي  از  نفر 

سوم( به منظور برنامه ریزي و اجراي سياست ها و اولویت هاي مصوب 

آن  وظایف  و  مي شوند  انتخاب  کانون  عمومي  مجمع  توسط  کانون، 

مطابق اساسنامه کانون تعيين مي شود. 

ماده 6 ـ  شوراي هماهنگي کانون هاي فرهنگي دانشگاه شورایي متشکل 

از دبيران کانون های فرهنگی دانشگاه، مدیرکل امور فرهنگی، نماینده 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دبير این شورا می باشد. 

رئيس این شورا مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه است و دبير این شورا 

منتخب دبيران کانون ها و با تأیيد مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه خواهد 

بود. )مطابق ماده 17(. شورای هماهنگی کانون های دانشگاه ظرف یك 

ماه پس از ابالغ نهایی این آیين نامه در صورت وجود حداقل سه کانون 

در دانشگاه مطابق ماده 17 تشکيل و از این پس به اختصار »شورای 

هماهنگی« ناميده می شود. 

ماده 7ـ با هدف نظارت بر فعاليت کانون ها در هر دانشگاه یا مؤسسه 

آموزش عالی یك گروه ناظر متشکل از معاون دانشجویی ـ فرهنگی یا 

عنوان مشابه، مسئول نهاد نمایندگی و مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه 

هر  پایان  در  را  خود  نظارت  گزارش های  گروه  این  می شود.  تشکيل 

خود  متبوع  دستگاه  کانون های  بر  نظارت  مرکزی  گروه  به  نيمسال 
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ارسال خواهد کرد.

و  کانون ها  عملکرد  و  فعاليت ها  ارزیابی  و  نظارت  هدف  با  ـ   8 ماده 

آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  فرهنگی  شورای  و  ناظر  گروه های 

عالی کشور در قبال فعاليت  کانون ها، گروه مرکزی نظارت بر کانون ها 

امور  مدیرکل  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  از  مرکب  دستگاه  هر  در 

فرهنگی دستگاه و معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه ها تشکيل می شود.

وظایف گروه مرکزی نظارت بر کانون ها به شرح زیر است:

1ـ نظارت و ارزیابی عملکرد گروه ناظر و شورای فرهنگی هر دانشگاه 

در قبال فعاليت های کانون ها 

2ـ نظارت و ارزیابی فعاليت کانون های هر دانشگاه 

مجمع های  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت  و  انحالل  مجوز،  صدور  3ـ 

تخصصی کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان

4ـ بررسی و ارزیابی فعاليت های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان 

و  ناظر  گروه  دوره ای  گزارش های  به  عنایت  با  کشور  دانشگاه های 

عنداللزوم تحقيقات ميدانی و گزارش های نظارتی

شورای  احتمالی  اختالفات  به  رسيدگی  نهایی  مرجع  شورا  این  5 ـ 

فرهنگی، گروه ناظر، مجمع های تخصصی کانون های فرهنگی می باشد 

و حکم این شورا در این خصوص الزم االجرا و نافذ است.

6ـ  نظارت بر حسن اجرای این آیين نامه و مصوبات شورای عالی انقالب 

فرهنگی و دستگاه و تفسير این آیين نامه 
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فصل دوم: ضوابط تشکيل و صدور مجوز 

فرهنگي  فعاليت  به  عالقه مند  دانشجویان  از  نفر  سه  حداقل  9ـ  ماده 

تشکيل  بر  مبني  را  خود  تقاضاي  مؤسس،  هيئت  عنوان  به  مي توانند 

کانون در یکي از زمينه هاي مندرج در این آیين نامه به دبيرخانه شورای 

ضرورت  و  کانون  پيشنهادي  اساسنامه  کنند.  ارائه  دانشگاه  فرهنگي 

باید  دانشجویان  این  ارائه شود.  تقاضانامه  پيوست  به  باید  آن  تشکيل 

دارای شرایط زیر باشند:

الف( گذراندن حداقل یك نيمسال تحصيلی

از تحصيل به مدت یك نيم سال  ب( نداشتن حکم قطعي محروميت 

تحصيلي یا بيشتر.

تبصره ـ هيئت مؤسس پس از تشکيل مجمع عمومي و انتخاب شوراي 

مرکزي کانون منحل مي شود. 

ماده 10 ـ شورای فرهنگي دانشگاه ظرف 45 روز پس از دریافت و ثبت 

تقاضا، نسبت به صدور مجوز تأسيس کانون یا اعالم کتبي دالیل عدم 

صدور مجوز )مطابق ماده 11 این آیين نامه( اقدام مي کند.

ماده 11ـ در صورت عدم رسيدگي به تقاضاي تأسيس کانون در مهلت 

مقرر، مخالفت شورای فرهنگي با تأسيس کانون یا اعالم نکردن دالیل 

عدم صدور مجوز توسط آن شورا، هيئت مؤسس مي تواند اعتراض خود 

را ظرف 15 روز پس از پایان مهلت رسيدگي، به گروه ناظر دانشگاه 

اعالم کند. گروه ناظر دانشگاه ظرف یك ماه نسبت به بررسي اعتراض 

هيئت مؤسس و صدور رأي نهایي به صورت کتبي اقدام مي کند. رأي 

گروه ناظر در این خصوص قطعي و الزم االجراست.



ماده 12ـ شرایط صدور مجوز براي کانون به شرح زیر است:

الف( اعضاي هيئت مؤسس کانون باید واجد شرایط مندرج در ماده 9 

این آیين نامه باشند. 

ب( در ساختار پيشنهادي اساسنامه کانون باید کليه اجزا نظير اهداف 

و وظایف، ارکان و تشکيالت )مانند اعضا و شيوه عضوگيري، مجمع 

آیين نامه  این  مفاد  مطابق  کانون(  دبير  و  مرکزي  شوراي  عمومي، 

پيش بيني شود. 

ج( در زمينه مورد تقاضا در همان دانشگاه، کانون مشابهي که با مجوز 

فعاليت  دانشگاه  فرهنگي  شورای  یا  فرهنگی  امور  مدیرکل  رسمي 

مي کند وجود نداشته باشد. 

از  به یکي  استناد  بدون  دانشگاه نمي تواند  ماده 13ـ شورای فرهنگي 

موارد مندرج در ماده 9 این آیين نامه، از صدور مجوز کانون خودداري 

کند. 

تبصره ـ تشکيل کانون به صورت مجزا یا شاخه کانوني در دانشکده ها، 

خوابگاه ها و واحدهاي تابعه دانشگاه در همان شهر یا شهرهاي دیگر با 

تصویب شوراي فرهنگي دانشگاه امکان پذیر است.

د( براساس قوانين و مقررات دستگاه و دانشگاه منعي براي تشکيل آن 

کانون وجود نداشته باشد. 

ماده 14ـ پس از صدور مجوز فعاليت کانون، هيئت مؤسس کانون باید 

از طریق فراخوان عمومي و نصب اطالعيه در سطح دانشگاه اقدام به 

عضوگيري رسمي نموده و ظرف سه ماه پس از دریافت مجوز، نسبت به 

برگزاري اولين مجمع عمومي با حضور نماینده مدیرکل امور فرهنگي 

دانشگاه جهت تصویب اساسنامه و برگزاري انتخابات شوراي مرکزي 



کانون اقدام کند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادرشده 

لغو خواهد شد.

تبصره 1ـ چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاي کانون به حد نصاب 

تشکيل کانون )15 نفر( نرسد، مجوز کانون لغو خواهد شد.

تبصره 2ـ در صورت لغو مجوز، تقاضاي تأسيس مجدد همان کانون، از 

سوي شورای فرهنگي دانشگاه قابل بررسي می باشد.

تبصره 3ـ کليه مهلت ها و زمان هاي پيش بيني شده در این آیين نامه، 

تعطيالت نوروز، تابستان و بين دو نيمسال را شامل نمي شود. 

فصل سوم: شوراي مركزي 

ماده 15ـ اعضاي شوراي مرکزي کانون متشکل از پنج تا هفت عضو 

انتخابات مجمع  برگزاري  با  اصلي و دو عضو علي البدل می باشند که 

عمومي کانون و از ميان اعضاي داراي شرایط زیر براي مدت یك سال 

مطابق اساسنامه کانون انتخاب مي شوند:

الف( حداقل یك نيمسال تحصيلی را گذرانده باشند )به استثنای مقاطع 

تحصيالت تکميلی(

ب( تا پایان دوره فعاليت شورا دانشجو باشند.

غيرمتوالي  تحصيلي  نيم سال  یا سه  متوالي  تحصيلي  نيم سال  دو  ج(   

مشروط نشده باشند.

د( محکوميت انضباطی منجر به توبيخ کتبي و درج در پرونده یا باالتر 

نداشته باشند.

( عضو شوراي مرکزي یا دبير تشکل هاي اسالمي، شوراهاي صنفي  ـه

دانشجویان، مسئول بسيج دانشجویي و عضو شوراي مدیران انجمن هاي 
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علمي و سردبير نشریات سياسی دانشجویی دانشگاه نباشند.

و( عضو شوراي مرکزي سایر کانون هاي فرهنگي دانشگاه نباشند. 

ماده 16ـ جلسات شوراي مرکزي کانون باید حداقل یك بار در ماه با 

حضور حداقل دو سوم از اعضاي اصلي تشکيل  شود و مصوبات آن با 

رأي اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

تبصره ـ کليه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، مصوبات 

شوراي هماهنگي و سياست ها و اولویت هاي دانشگاه باشد.

یك  شورا  اعضاي  کانون،  مرکزي  شوراي  جلسه  اولين  در  17ـ  ماده 

امور  مدیرکل  به  و  انتخاب  کانون  دبير  عنوان  به  خود  ميان  از  را  نفر 

جلسات  برنامه ریزي  مسئوليت  کانون  دبير  مي کنند.  معرفي  فرهنگي 

در  شرکت  آن،  مصوبات  اجراي  بر  نظارت  و  کانون  مرکزي  شوراي 

جلسات شوراي هماهنگي کانون ها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و 

پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي کانون ها را عهده دار است. همچنين 

دبير آن  بر عهده  قانوني کانون  و  اداري  امور حقوقي،  مسئوليت کليه 

است.

فصل چهارم: شوراي هماهنگي 

مطابق  دانشگاه  در  کانون  سه  حداقل  وجود  صورت  در  18ـ  ماده 

نسبت  ماه  یك  ظرف  دانشگاه  فرهنگي  امور  مدیرکل  آیين نامه،  این 

دبيران  مي کند.  اقدام   6 ماده  مطابق  هماهنگي  شوراي  تشکيل  به 

کانون هاي حاضر در اولين جلسه این شورا، سه نفر از دانشجویان عضو 

شورای مرکزی کانون های دانشگاه یا کارشناساِن )داراي حداقل مدرک 

کارشناسي مرتبط( دانشگاه را که داراي سوابق برجسته و ارزنده اي در 
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حوزه فعاليت هاي فرهنگي هستند، به مدیرکل امور فرهنگي دانشگاه 

معرفي مي کنند و مدیرکل امور فرهنگي دانشگاه ظرف مدت 15 روز 

براي یك سال به سمت دبيري  را  ایشان  از  نفر  از معرفي، یك  پس 

شوراي هماهنگي منصوب مي کند. 

امور  مدیرکل  توسط  معرفي شدگان  تأیيد  عدم  صورت  در  تبصره ـ 

یك  ظرف  دیگر  بار  یك  براي  هماهنگي  شوراي  دانشگاه،  فرهنگي 

هفته پس از اعالم نظر کتبي مدیرکل امور فرهنگي دانشگاه سه نفر 

فرهنگي  شوراي  اختالف،  تداوم  صورت  در  مي کند.  معرفي  را  دیگر 

هماهنگي  شوراي  دبير  انتخاب  و  اختالف  حل  نهایي  مرجع  دانشگاه 

کانون ها مي باشد.

ماده 19ـ وظایف شوراي هماهنگي به شرح زیر است:

جهت  برنامه ریزي  و  دانشگاه  کانون هاي  بين  هماهنگي  ایجاد  الف( 

فعاليت هاي مشترک ميان کانون هاي مختلف دانشگاه

ب( تدوین سياست ها و اولویت هاي کاري کانون ها و ارائه پيشنهاد به 

مدیرکل امور فرهنگي دانشگاه

ج( تأیيد برنامه هاي مصوب شوراي مرکزي کانون ها و پيشنهاد برنامه ها 

و اعتبارات مورد نياز کانون ها به مدیرکل امور فرهنگي دانشگاه

د( تدوین برنامة آموزشي کانون ها و ابالغ آن جهت اجرا و نظارت بر 

اجراي دقيق آن

انتخابات،  برگزاري  نحوه  شامل  کانون ها  داخلي  آیين نامه   تدوین  هـ( 

توسط  طرح ها  اجراي  حسن  بر  نظارت  و  تخلفات  به  رسيدگي  نحوه 

کانون ها

و( نظارت بر عملکرد کانون ها از جهت مطابقت مصوبات و برنامه هاي 
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اجرایي با آیين نامه و مقررات کانون 

ز( ایجاد تسهيالت الزم جهت برقراري ارتباط کاری کانون هاي دانشگاه 

با سایر نهادهاي فرهنگي و دانشجویي داخل دانشگاه

تبصره ـ هرگونه ارتباط کاری با مراکز مرتبط خارج از دانشگاه از طریق 

اداره کل امور فرهنگی دانشگاه انجام می شود.

هر  اعضا  کليه  از  دبير  مکتوب  دعوت  با  هماهنگي  شوراي  20ـ  ماده 

ماه حداقل یك جلسه برگزار مي کند. جلسات آن با حضور حداقل دو 

سوم اعضا رسميت دارد و مصوبات آن با رأي اکثریت مطلق حاضران 

معتبر است.

و  قوانين  با  مغایرت مصوبات شوراي هماهنگي  در صورت  ماده 21ـ 

مقررات آموزش عالی به تشخيص گروه ناظر دانشگاه و اصرار شورای 

ناظر،  گروه  مشترک  جلسه  در  موضوع  مصوبه،  اجرای  بر  هماهنگی 

در  و  بررسي  مربوطه  کانون  دبير  و  هماهنگي  شوراي  دبير  و  رئيس 

حل  جهت  دانشگاه  فرهنگي  شوراي  به  موضوع  توافق،  عدم  صورت 

نظر  ماه  دانشگاه ظرف یك  فرهنگي  ارجاع مي شود. شوراي  اختالف 

نهایي را اعالم مي کند و نظر شوراي فرهنگي دانشگاه الزم االجراست.

ماده 22ـ دبير شوراي هماهنگي به عنوان نماینده و سخنگوي این شورا، 

مسئوليت برنامه ریزي جلسات شوراي هماهنگي، پيگيري و نظارت بر 

را بر  انجام کليه مکاتبات شوراي هماهنگي  حسن اجراي مصوبات و 

عهده دارد.

ماده 23ـ استيضاح دبير شورا با درخواست حداقل یك سوم اعضا و عزل 

وي با رأي حداقل دو سوم اعضا صورت مي گيرد. تعيين دبير جدید شورا 

مطابق ماده 18 این آیين نامه انجام مي شود.
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فصل پنجم: تخلفات و تنبيهات

ماده 24ـ در صورتي که دبير و شورای مرکزی کانون پایبند به آیين نامه 

کانون ها، اساسنامه مصوب، مصوبات معتبر کانون یا آیين نامه انضباطي 

دانشجویان نباشد متخلف شناخته مي شود و باید پاسخگو باشند.

ماده 25ـ چنانچه شوراي مرکزي کانون جلسه مجمع عمومي ساالنه 

خود را جهت تعيين اعضاي شوراي مرکزي جدید در موعد مقرر )مندرج 

در اساسنامه کانون( برگزار نکند، شوراي هماهنگی موظف است ضمن 

صدور اخطار کتبي به دبير و شوراي مرکزي کانون، دو ماه مهلت دهد 

تا نسبت به برگزاري انتخابات در مجمع عمومي اقدام شود. در صورتي 

که شوراي مرکزي کانون نسبت به برگزاري مجمع عمومي در مهلت 

را  کانون  مرکزي  دانشگاه، شوراي  فرهنگی  نکند، شوراي  اقدام  مقرر 

منحل می نماید. در این صورت شورای هماهنگی، ظرف یك ماه اقدام 

به برگزاري جلسه مجمع عمومي خواهد کرد.

ماده 26ـ در صورتي که دبير و شوراي مرکزي کانون سه ماه متوالي 

)به جز تعطيالت نوروز و تابستان و بين دو نيمسال تحصيلی( تشکيل 

جلسه ندهد، ضمن دریافت اخطار کتبي از شوراي هماهنگی، 15 روز 

فرصت دارد نسبت به برگزاري جلسه شوراي مرکزي کانون اقدام کند. 

اقدام الزم در مهلت مقرر، شورای فرهنگی دانشگاه،  در صورت عدم 

شوراي مرکزي را منحل مي کند و شوراي هماهنگي موظف است ظرف 

یك ماه نسبت به تعيين تکليف کانون مزبور اقدام نماید.

ماده 27ـ چنانچه کانوني در طول یك نيم سال تحصيلي هيچ فعاليتي 

در سطح دانشگاه نداشته باشد، شوراي هماهنگی در این خصوص دبير 
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کانون و شورای مرکزی را مورد سؤال قرار مي دهد. در صورت موجه 

نبودن ادله ارائه شده، بنا به نظر اکثریت مطلق اعضا، شوراي هماهنگی 

مرکزي  شوراي  و  دبير  به  ماه  یك  مدت  کتبي،  اخطار  صدور  ضمن 

کند.  اقدام  کانون  کردن  فعال  به  نسبت  تا  داد  خواهد  مهلت  کانون 

در صورت عدم فعاليت کانون در این مدت، شورای فرهنگی دانشگاه 

ماه  یك  ظرف  هماهنگي  شوراي  و  منحل  را  کانون  مرکزي  شوراي 

نسبت به تعيين تکليف کانون مربوطه اقدام خواهد کرد. 

تأیيد شورای هماهنگی  و  ناظر  گروه  نظر  براساس  چنانچه  ماده 28ـ 

برنامه اجراشده توسط کانوني مغایر مفاد ماده 24 این آیين نامه باشد، 

دبير کانون توسط گروه ناظر مورد سؤال قرار مي گيرد و در صورت موجه 

نبودن دالیل وي، گروه ناظر به کانون مورد نظر اخطار کتبي خواهد 

داد و در صورت دریافت دو اخطار، شورای فرهنگی دانشگاه، کانون را 

منحل خواهد کرد. 

شوراي  اعضاي  کانون،  مرکزي  شوراي  انحالل  در صورت  29ـ  ماده 

منحل شده حق نامزدي در انتخابات آتي را ندارند. 

براساس  فرهنگی  شورای  توسط  کانون  انحالل  در صورت  30ـ  ماده 

تخلفات مندرج در ماده 24 اعضای شورای مرکزی کانون منحل شده 

حق درخواست تأسيس مجدد همان کانون را ندارند.

از 15  از تشکيل،  اعضاي کانون پس  تعداد  ماده 31ـ در صورتي که 

به  نسبت  دارد  فرصت  ماه  دو  کانون  مرکزي  شوراي  شود،  کمتر  نفر 

عضوگيري مجدد و جلوگيري از انحالل کانون اقدام کند. در غير این  

صورت با رأي شورای فرهنگی دانشگاه، مجوز فعاليت  کانون لغو خواهد 

شد.
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فصل ششم: بودجه و پشتيباني

ماده 32ـ مدیرکل امور فرهنگي دانشگاه موظف است جهت اجراي این 

آیين نامه و برنامه هاي مصوب کانون ها، تسهيالت مالي و پشتيباني الزم 

را مطابق دستورالعمل های تشکيالت و اعتبارات اداره کل امور فرهنگي 

دانشگاه  با تصویب شورای فرهنگی  در اختيار کانون ها قرار دهد. 

فضاي  امکان،  صورت  در  دانشگاه  فرهنگي  امور  مدیرکل  1ـ  تبصره 

فيزیکی مناسب جهت فعاليت کانون ها را در اختيار آنها قرار مي دهد. 

تبصره 2ـ مدیرکل امور فرهنگي دانشگاه مي تواند یکي از کارشناسان 

کانون ها  امور  مسئول  عنوان  به  را  دانشگاه  فرهنگي  امور  کل  اداره 

منصوب کند. 

ماده 33ـ بودجه و اعتبارات مورد نياز فعاليت هاي کانون ها و هزینه هاي 

مترتب بر این آیين نامه ) که به تصویب شورای فرهنگی دانشگاه رسيده  

است( در بودجه ساالنه اداره کل امور فرهنگي دانشگاه پيش بيني و از 

محل اعتبارات دانشجویی ـ فرهنگي دانشگاه تأمين مي شود. مدیرکل 

نيز  دستگاهها  سایر  کمك هاي  از  مي تواند  دانشگاه  فرهنگي  امور 

بهره مند شود.

تبصره ـ دستگاه می تواند ساليانه به منظور حمایت از کانون هاي فعال، 

از محل اعتبارات فرهنگي مبالغي را به عنوان کمك در اختيار اداره کل 

امور فرهنگي دانشگاه قرار دهد. 

فصل هفتم: مجمع های تخصصی كانون های فرهنگی،هنری، 

اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه های كشور 
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فعاليت  موضوع  یا  زمينه  یك  در  فعال  کانون های  دبيران  34ـ  ماده 

فرهنگی،  کانون های  و دستورالعمل مجمع  آیين نامه  این  در چارچوب 

هنری، اجتماعی و دینی دانشجویی؛ می توانند از گروه مرکزی نظارت بر 

کانون های دستگاه مجوز تأسيس و فعاليت مجمع تخصصی کانون های 

مورد نظر را درخواست نمایند.

ماده 35ـ هر یك از زمينه ها و موضوع های فعاليت کانون دانشجویی 

این  یك  ماده  در  مصرح  دینی  و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی،  از  اعم 

آیين نامه می توانند مجمع تخصصی کانون مرتبط را تأسيس نموده و 

فعاليت نمایند مشروط بر اینکه در چارچوب این آیين نامه و دستورالعمل 

و پس از اخذ مجوز از گروه مرکزی نظارت بر کانون های دستگاه اقدام 

نمایند.

تبصره 1ـ دستورالعمل تشکيل و فعاليت مجمع های تخصصی کانون های 

آیين نامه، ضوابط  این  فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی در چارچوب 

حداکثر  فرهنگی  انقالب  شورای عالی  مصوبات  و  دستگاه  مقررات  و 

سه ماه پس از تصویب این آیين نامه تهيه و به تصویب گروه مرکزی 

دانشجویی  دینی  و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی،  کانون های  بر  نظارت 

دستگاه خواهد رسيد. در این دستورالعمل چگونگی و مقررات مربوط به 

تأسيس، فعاليت، ارکان، انتخابات، تشکيل جلسات و انحالل مجمع های 

تخصصی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویی مورد 

اشاره قرار خواهد گرفت.

تبصره 2ـ مجمع های تخصصی موجود برای ادامه فعاليت باید از گروه 

مرکزی نظارت بر کانون ها مجوز فعاليت دریافت نمایند. 

ماده 36ـ نظارت بر انتخابات و حمایت از فعاليت هر مجمع تخصصی 
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امور فرهنگی دستگاه  اداره کل  بر عهده دبيرخانه کانون ها مستقر در 

به نمایندگی از گروه مرکزی نظارت بر کانون های دانشجویی دستگاه 

خواهد بود.

فصل هشتم: ابالغ، اجرا وتفسير آیين نامه

دستگاه  هر  فرهنگی  های  کانون  بر  نظارت  مرکزی  گروه  ماده37- 

های  دستورالعمل  تصویب  و  تدوین  صو  نامه  آیين  این  تفسير  مرجع 

تکميلی آن است و وظيفه نظارت بر حسن اجرای این آیين نامه را در 

دانشگاهها بر عهده دارد.

تبصره- اداره کل امور فرهنگی هر دانشگاه موظف است گزارش فعاليت 

کانون های خود را در هر نيمسال تحصيلی به اداره کل امور فرهنگی 

دستگاه ارسال نماید.

ماده 38 - کانون هایی که پيش از ابالغ آیين نامه در دانشگاهها فعال 

بوده اند، موظف اند حداکثر ظرف دو ماه وضعيت خود را با مفاد آیين 

نامه حاضر منطبق کنند.

ماده 39- کليه عناوین یاد شده در آیين نامه مطابق عنوان های مشابه 

در سایر دستگاه ها و دانشگاه های تابعه خواهد بود.

 25 و  ماده   40 فصل،   8 مقدمه،  یك  در  نامه  آیين  این    -40 ماده 

تبصره در تاریخ 88/4/2 به تصویب وزرای علوم، تحقيقات و فناوری و 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسيد.
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دستورالعمل اجرايی ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهی
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مقدمه

به منظور ساماندهی و حمایت از فعاليت نشریات دانشگاهی و قانونمند 

نقد  آزاداندیشی،  فضای  ساختن  نهادینه   ، ها  فعاليت  اینگونه  کردن 

ایجاد  همچنين  بيان،  آزادی  حق  بر  تأکيد  و  سازنده  گفت و گوی  و 

فرصت های فراگيری مهارت های روزنامه نگاری و ارتقای سطح دانش 

بر  ناظر  ضوابط   5 ماده  براساس  و  دانشگاهيان،  تخصصی  و  عمومی 

فعاليت نشریات دانشگاهی )مصوب جلسه 540 مورخ 83/3/26 شورای 

عالی انقالب فرهنگی(، دستورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ذیل 

به تصویب می رسد:

 

بخش اول: تعاریف و كليات 

ماده 1ـ مطابق بند 1 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعاليت نشریات دانشگاهی، 

کليه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تك شماره، نيز نشریات 

فرهنگی،  زمينه های  در  نشر  تاریخ  و  ثابت  نام  با  که  الکترونيکی 
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اجتماعی، سياسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر 

یك از دانشجویان، تشکل ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای 

در محدوده  و  منتشر  دانشگاهها  در  ایشان  از  یا گروهی  هيئت علمی 

دانشگاهها توزیع می شوند، نشریه دانشگاهی محسوب و تحت شمول 

این دستورالعمل قرار می گيرند. 

تبصره 1ـ عنوان های فرهنگی و اجتماعی، زمينه های عقيدتی، صنفی و 

رفاهی، خبری و طنز را نيز در برمی گيرند.  

تبصره 2ـ نشریات علمی که توسط اعضای هيئت علمی، دانشجویان، 

تشکل های دانشجویی یا انجمن های علمی دانشجویی منتشر می شوند 

مشمول این آیين نامه هستند. 

تبصره 3ـ نشریات دانشگاهی می توانند ویژه نامه هایی به مناسبت های 

مختلف منتشر کنند. 

تبصره 4ـ وبالگ ها و سایت های شخصی دانشجویان و اعضای هيأت 

علمی که از نشان دانشگاه یا تشکل های دانشگاه استفاده نمی کنند از 

شمول این آیين نامه خارج اند.

تبصره 5ـ پردیس های دانشگاهی، خوابگاهها، بيمارستان های آموزشی، 

مراکز بهداشتی ـ درمانی و اردوگاهها در حکم محدوده دانشگاه محسوب 

می شوند 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 تشکل های اسالمی، شوراهای صنفی، انجمن های 

نشریه،  امتياز  صاحب  دستگاه  یا  و...(  فرهنگی  کانون های  علمی، 

محدوده  داخل  در  مناسب  محل هایی  تعيين  به  موظف  دانشگاهها 
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دانشگاهی  نشریات  توزیع  برای   )5 تبصره  تعریف  )براساس  دانشگاه 

محسوب  تخلف  مکان ها  این  از  خارج  در  نشریات  توزیع  می باشند. 

می شود. 

ماده 2ـ منظور از دانشگاه در این دستورالعمل کليه دانشگاه ها، مراکز 

واحدهای  و  دانشگاهی  مرتبط  واحدهای  و  مراکز  و  عالی  آموزش 

دانشگاهی است. 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  تبصره ـ وزارت 

به  دستورالعمل  این  در  پس  این  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  پزشکی 

اختصار »دستگاه« ناميده می شوند.

ماده 3ـ کميته ناظر بر نشریات دانشگاهی

براساس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعاليت نشریات دانشگاهی، در هر 

دانشگاه کميته ای تحت عنوان »کميته ناظر بر نشریات دانشگاهی« ـ 

که در این دستورالعمل به اختصار »کميته ناظر« ناميده می شود  ـ زیر 

نظر »شورای فرهنگی دانشگاه« تشکيل می شود.

ماده 4ـ ترکيب کميته ناظر به شرح زیر است:

1ـ معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه )رئيس کميته(

2ـ نماینده تام االختيار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه

3ـ یك حقوق دان به انتخاب رئيس دانشگاه

فرهنگی  شورای  انتخاب  به  دانشگاه  علمی  هيأت  عضو  نفر  سه  4ـ 

دانشگاه

5ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه )دبير کميته(

مدیران  انتخاب  به  دانشگاهی  نشریات  مدیران مسئول  از  نفر  6ـ سه 
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مسئول نشریات دانشگاه که یك نفر از ایشان عضو علی البدل محسوب 

می شود.

تبصره 1ـ دانشگاههایی که این کميته در آنها تشکيل نشده است یك 

ماه فرصت دارند تا انتخابات نمایندگان مدیران مسئول را برگزار کنند و 

طی این یك ماه کميته می تواند بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول 

نشریات دانشگاهی تشکيل شود. 

نشریات  مسئول  مدیران  نمایندگان  انتخاب  شيوه نامه  2ـ  تبصره 

8(تصویب  )ماده  دستگاه  هر  ناظر  مرکزی  شورای  توسط  دانشگاهی 

خواهد شد. 

است  موظف  دانشگاه  هر  فرهنگی  و  دانشجویی  معاونت  3ـ  تبصره 

برگزاری  به  نسبت  ناظر  مرکزی  شورای  مصوب  شيوه نامه  براساس 

انتخابات جهت تعيين نمایندگان مدیران مسئول اقدام کند. 

ابالغ  با  برای مدت یك سال  ناظر  انتخابی کميته  تبصره 4ـ اعضای 

رئيس دانشگاه انتخاب می شوند.

تبصره 5ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو کميته ناظر بر 

اساس شيوه نامه مصوب شورای مرکزی ناظر، شرایط عضویت در کميته 

ناظر را از دست بدهد عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

تبصره 6 ـ دبيرخانه کميته ناظر در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی 

دانشگاه مستقر و با مسئوليت دبير، متولی انجام امور اداری و اجرایی 

کميته ناظر است. 

کليه  از  مکتوب  دعوت  با  یکبار  ماهانه  ناظر  کميته  جلسات  5  ـ  ماده 

اعضا تشکيل می شود. جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضای دارای 

حق رأی، رسمی است و مصوبات آن نيز با رأی اکثریت معتبر است. 
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از موعد  پيش  روز  اعضای جلسه حداقل سه  است دعوتنامه  ضروری 

جلسه با اعالم دستور جلسه توسط دبير کميته ارسال شود.

تبصره 1ـ در صورتی که هر یك از اعضا، شاکی خصوصی یا مشتکی عنه 

باشد، در زمان رسيدگی به شکایت مطروحه، حق رأی نخواهد داشت. 

تبصره 2ـ دبيرخانه کميته ناظر موظف است صورتجلسات کميته را به 

طور مرتب به دبيرخانه شورای مرکزی ناظر هر دستگاه ارسال کند. 

تبصره 3ـ در موارد خاص بنا به نظر رئيس کميته، جلسة ویژه می تواند 

با دعوت شفاهی یا کتبی وی از اعضای جلسه و بدون در نظر گرفتن 

ارسال دعوتنامه معمول به صورت فوق العاده و فوری )حتی در همان 

روز( تشکيل شود. 

 ماده 6 ـ وظایف کميته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:

این  دوم  بخش  مطابق  انتشار  مجوز  صدور  و  درخواست  بررسی  1ـ 

دستورالعمل

2ـ نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اوليه در صورت لزوم 

3ـ رسيدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی 

مطابق بخش 6 این دستورالعمل

4ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، مصوبات و شيوه نامه های 

شورای مرکزی ناظر

5ـ بررسی محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهيانه کميته ناظر و 

ارسال نتایج آن به شورای مرکزی ناظر

6ـ برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضيان نشریات دانشجویی اعم 

از صاحبان امتياز، مدیران مسئول، سردبيران 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 تصميمات و 

آرای کميته ناظر همان دانشگاه است. 

نشریات  فعاليت  بر  ناظر  ضوابط   2 ماده   4 بند  براساس  8  ـ  ماده 

ناظر  مرکزی  »شورای  عنوان  با  شورایی  دستگاه  هر  در  دانشگاهی، 

»شورای  اختصار  به  دستورالعمل  این  در  که  دانشگاهی«  نشریات  بر 

مرکزی ناظر« ناميده می شود، تشکيل می گردد. 

ماده 9ـ ترکيب شورای مرکزی ناظر به شرح زیر است:

1ـ معاون فرهنگی دستگاه متبوع )رئيس شورا(

2ـ معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

3ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا 

نماینده تام االختيار رئيس نهاد

4ـ یك نفر حقوق دان به انتخاب معاون فرهنگی دستگاه متبوع

5ـ مدیرکل امور فرهنگی دستگاه متبوع )دبير شورا( 

انتخاب مدیران  از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به  6 ـ سه نفر 

مسئول نشریات دانشگاههای کشور که یك نفر از آنها عضو علی البدل 

محسوب می شود. 

امور  مدیرکل  یا  فرهنگی  معاون  پست  نبودن  صورت  در  1ـ  تبصره 

انتخاب رئيس و دبير شورا بر عهده رئيس  فرهنگی یا عناوین مشابه 

دستگاه و در سطح معاونان و مدیران کل دستگاه می باشد. 

تبصره 2ـ دبير شورا طبق شيوه نامه مصوب شورای مرکزی ناظر، نسبت 

دانشگاهی  نشریات  مسئول  مدیران  نمایندگان  انتخابات  برگزاری  به 

جهت عضویت در شورای مرکزی ناظر اقدام خواهد کرد. 

تبصره 3ـ اعضای انتخابی شورای مرکزی ناظر برای مدت یك سال با 
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ابالغ رئيس شورا انتخاب می شوند. 

تبصره 4ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو شورای مرکزی 

شورای  مصوب  شيوه نامه  براساس  راـ  شورا  در  عضویت  شرایط  ناظر 

مرکزی ناظرـ از دست بدهد عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد. 

مسئوليت تشخيص استمرار شرایط عضویت نماینده مدیران مسئول بر 

عهده دبير شوراست.

فرهنگی  امور  کل  اداره  در  ناظر  مرکزی  شورای  دبيرخانه  5ـ  تبصره 

وزارت یا دستگاه متبوع یا عناوین مشابه مستقر و دبير شورای مرکزی 

ناظر متولی انجام امور اداری و اجرایی شورا است. 

ماده 10ـ وظایف و اختيارات شورای مرکزی ناظر به شرح زیر است:

1ـ سياستگذاری در حوزه کالن نشریات دانشگاهی

نشریات  مجوز  صدور  عدم  خصوص  در  اعتراضات  به  رسيدگی  2ـ 

دانشگاهی

خصوص  در  دانشگاه  فرهنگی  شورای  تصميمات  در  نظر  تجدید  3ـ 

نشریات دانشگاهی

4ـ رسيدگی به اعتراضات ناشی از تصميمات و عملکرد شورای فرهنگی 

دانشگاه در زمينه نشریات دانشگاهی

5ـ تدوین شيوه نامه های اجرایی

6ـ تفسير مفاد دستورالعمل حاضر

7ـ نظارت بر عملکرد کميته های ناظر بر نشریات دانشگاهها

8ـ ایجاد وحدت رویه بين کميته های ناظر دانشگاهها

9ـ تدوین برنامه آموزشی برای متقاضيان نشریات دانشگاهی

از  دانشگاهی  نشریات  محتوایی  گزارش  نتایج  بررسی  و  اخذ  10ـ 
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کميته های ناظر و ارائه آن به ریيس دستگاه

تبصره ـ مصوبات شورای مرکزی ناظر قطعی و الزم االجرا است. 

با  بار  یك  ماه   2 هر  حداقل  ناظر  مرکزی  شورای  جلسات  11ـ  ماده 

اعالم  با  جلسه  زمان  از  قبل  هفته  یك  اعضا  کليه  از  مکتوب  دعوت 

حضور  با  جلسات  و  می شود  تشکيل  شورا  دبير  توسط  جلسه  دستور 

حداقل 5 تن 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 امتياز انتشار نشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی 

نشریه،  نام  مدیر مسئول، سردبير،  و  اعالم مشخصات خود  با  را  خود 

زمينه و ترتيب انتشار )موضوع ماده 1( به انضمام تصریح به پایبندی به 

قانون اساسی، قوانين موضوعه و این دستورالعمل، به دبيرخانه کميته 

ناظر طبق فرم پيوست شماره 1 تسليم کند.

تبصره   1ـ زمينه انتشار نشریه ای که صاحب امتياز آن شخص حقوقی 

است نباید مغایرتی با اساسنامه آن تشکل یا نهاد داشته باشد.

تبصره 2ـ نشریات دانشجویی موظفند صرفًا در زمينه هایی که مجوز 

اخذ کرده اند به فعاليت بپردازند.

زمان  حداکثر  و  حداقل  باید  گاهنامه  انتشار  امتياز  متقاضی  3ـ  تبصره 

انتشار نشریه خود را در درخواست کتبی خود مشخص نماید.

ماده 13ـ متقاضی امتياز نشریه باید دارای شرایط زیر باشد:

1 ـ یکی از دانشجویان یا اعضای هيأت علمی به عنوان شخص حقيقی 
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هر  یا  دانشگاه  از بخش های  یکی  یا  کانون،  انجمن،  نهاد،  تشکل،  یا 

شخص حقوقی دیگر در دانشگاه

2ـ عدم محکوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در 

هيأت  اعضای  مورد  در  خدمت  از  موقت  انفصال  و  دانشجویان  مورد 

علمی 

تبصره 1ـ افراد مشمول بند 2 پس از یك سال از تاریخ اتمام محروميت 

می توانند به عنوان صاحب امتياز نشریات دانشگاهی فعاليت کنند و در 

صورت محکوميت مجدد به طور دائم محروم می شوند. 

تبصره 2ـ در صورتی که صاحب امتياز یکی از شرایط فوق را از دست 

بدهد، ظرف یك ماه پس از ابالغ کميته ناظر می تواند درخواست انتقال 

امتياز نشریه را به شخص واجد شرایط دیگر به کميته ناظر ارسال کند، 

در غير این  صورت امتياز نشریه لغو می شود. کميته ناظر موظف است 

را  نظر خود  متقاضی،  تاریخ وصول درخواست  از  ظرف مدت 2 هفته 

اعالم کند. 

ماده 14ـ شرایط مدیر مسئول به شرح زیر است:

1ـ دانشجو بودن یا عضویت در هيأت علمی یا مدیر یکی از واحدهای 

اداری همان دانشگاه 

2 ـ عدم محکوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در 

مورد دانشجویان، انفصال موقت از خدمت در مورد اعضای هيأت علمی 

و عدم محکوميت منجر به توبيخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر در 

کميته تخلفات اداری برای کارکنان.

3ـ عدم سابقه مشروطی برای دو نيم سال متوالی یا سه نيم سال متناوب 

برای دانشجویان در هنگام معرفی به عنوان مدیر مسئول. 
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4ـ گذراندن دو نيم سال تحصيلی و حداقل 28 واحد درسی )دوره های 

ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  دانشجویان  کارشناسی(.  و  کاردانی 

ناپيوسته و دکتری از شمول این بند مستثنی هستند.

5- عدم شهرت به فساد اخالق. 

تبصره 1 ـ شهرت به فساد اخالق صرفًا با اجماع کلية اعضای کميته 

ناظر قابل احراز است. 

اداره  نشریه  مسئول  مدیر  می تواند  فقط  اداری  واحد  مدیر  2ـ  تبصره 

متبوع خود باشد.

تبصره 3 ـ افراد مشمول بند 2 پس از یك سال از تاریخ اتمام محروميت 

می توانند به عنوان مدیر مسئول نشریات دانشگاهی فعاليت کنند و در 

صورت محکوميت مجدد این افراد به طور دائم محروم می شوند. 

تبصره 4ـ در صورتی که مدیر مسئول یکی از شرایط را از دست بدهد، 

به  را  جدید  مسئول  مدیر  ماه  یك  ظرف  است  موظف  امتياز  صاحب 

کميته ناظر معرفی کند، در غير این صورت امتياز نشریه لغو می شود. 

این خصوص اعالم  ناظر موظف است ظرف مدت 2 هفته در  کميته 

نظر کند. 

تبصره 5ـ سردبير نشریه باید کليه شرایط فوق را دارا باشد.

ماده 15ـ انتشار نخستين شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و 

سردبير  و  مسئول  مدیر  امتياز،  توسط صاحب  دوره  پایان  گواهی  اخذ 

نشریات  بر  ناظر  مرکزی  شورای  مصوب  آموزشی  برنامه  براساس 

دانشگاهی است.

تبصره ـ هر کميته ناظر موظف است در هر نيم سال تحصيلی حداقل 

دو دوره آموزشی براساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر 
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بر نشریات دانشگاهی آن دستگاه برگزار کند.

ماده 16ـ هيچ کس نمی تواند در زمان واحد صاحب امتياز، مدیر مسئول 

و سردبير بيش از یك نشریه باشد.

یا  امتياز  متقاضيان  یا  ناقص  تقاضانامه ها  که  صورتی  در  17ـ  ماده 

باشند  دستورالعمل  این  در  مقرر  شرایط  فاقد  نشریات  مسئول  مدیران 

به  استناد  با  و  مکتوب  به صورت  را  مراتب  است  موظف  ناظر  کميته 

ثبت  و  دریافت  تاریخ  از  روز  مدارک الزم حداکثر ظرف 20  و  دالیل 

درخواست به متقاضيان اعالم کند. 

امتياز،  نام صاحب  نشر،  زمينه  شامل  نشریه  شناسنامه  درج  18ـ  ماده 

مدیر مسئول، سردبير یا شورای سردبيری دانشگاه صادر کننده مجوز، 

شماره، تاریخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است. 

امتياز نشریه ای متقاضی توزیع آن در سایر  ماده 19ـ چنانچه صاحب 

با ذکر محدوده توزیع به کميته  را  دانشگاهها باشد  باید تقاضای خود 

موافقت،  صورت  در  دانشگاه  ناظر  کميته  کند.  تسليم  دانشگاه  ناظر 

تاریخ وصول، درخواست را جهت  از  موظف است ظرف مدت ده روز 

شورای  کند.  ارسال  مقصد  دانشگاه  ناظر  کميته  به  نهایی  نظر  اعالم 

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 کميته ناظر دانشگاه، متقاضی می تواند 

اعتراض خود را به شورای مرکزی ناظر اعالم کند. 

بر  نشریات  این  یا شکایات  تخلفات  به  رسيدگی  و  نظارت  2ـ  تبصره 

عهده کميته ناظر دانشگاه صادر کننده مجوز )دانشگاه مبدأ( است. 
ماده 20ـ اتحادیه ها و تشکل های دانشگاهی، مجامع فرهنگی و شورا های 
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صنفی دانشجویی دارای مجوز رسمی که در بيش از یك دانشگاه فعاليت 
داشته و متقاضی انتشار نشریه باشند می توانند درخواست خود را به شورای 
مرکزی دستگاه مربوطه اعالم کنند. نظارت و رسيدگی به شکایات و تخلفات 

این گونه نشریات بر عهده شورای مرکزی ناظر است. 
تبصره ـ شرایط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتياز و مدیر مسئول و سردبير 

این گونه نشریات تابع این دستورالعمل است. 
ماده 21ـ کميته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی 

انتشار نشریه، حداکثر ظرف 20 روز نسبت به صدور مجوز اقدام کند.

ماده 22ـ در صورتی که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت 

کند یا ظرف 20 روز نسبت به صدور مجوز با اعالم کتبی دالیل عدم 

موافقت، اقدام نکند، متقاضی می تواند اعتراض خود را به صورت مکتوب 

به شورای فرهنگی دانشگاه اعالم کند. شورای فرهنگی موظف است 

ظرف 30 روز موضوع اعتراض را بررسی و اعالم نظر کند. 

ماده 23ـ مسئوليت کليه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول 

از  است و وی موظف است سه نسخه از هر شماره را بالفاصله پس 

انتشار به دبيرخانه کميته ناظر دانشگاه تحویل دهد. 

تبصره ـ دبيرخانه کميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشریه 

را به دبيرخانه شورای مرکزی ناظر ارسال کند.

ماده 24ـ در صورتی که صاحب امتياز ظرف مدت حداکثر شش ماه از 

زمان صدور مجوز پس از اخطار کتبی و مهلت یك ماهه اقدام به انتشار 

نشریه نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

ماده 25ـ نشریات موظفند توالی انتشار مندرج در امتياز خود را رعایت 

کنند. در غير این صورت پس از سه مرحله متوالی عدم انتشار، صاحب 

ارائه  و در صورت عدم  احضار  ناظر  به کميته  پاسخگویی  برای  امتياز 
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دالیل قانع کننده، مجوز نشریه لغو می شود.

ماده 26ـ  صاحب امتياز می تواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتياز 

نشریه به دیگری یا تغيير مشخصات ذکر شده در فرم درخواست مجوز 

نشریه )اعم از مدیر مسئول، نام نشریه، دوره انتشار و زمينه انتشار( به 

کميته ناظر ارائه کند و کميته ناظر موظف است ظرف یك ماه مراتب 

امتياز  صاحب  به  مکتوب  صورت  به  را  خود  موافقت  عدم  یا  موافقت 

اعالم کند. 

 

بخش سوم: حقوق نشریات دانشگاهی

ماده 27ـ نشریات دانشگاهی از کليه حقوق مّصرح در قانون مطبوعات 

جمهوری اسالمی ایران برخوردارند. از جمله: 

منظور  به  دانشگاه  خارج  و  داخل  اخبار  انتشار  و  کسب  جستجو،  1ـ 

افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی با رعایت موازین قانونی و حفظ مصالح 

جامعه.

2ـ هيچ مقام دولتی و غير دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای 

درصدد اعمال فشار بر نشریات برآید یا به سانسور و کنترل محتوای 

نشریات مبادرت ورزد.

3ـ نشریات دانشجویی حق دارند نظرها، انتقادهای سازنده، پيشنهادها 

وتوضيحات دانشجویان و مسئوالن دانشگاه را با رعایت موازین اسالمی 

و مصالح دانشگاه و جامعه درج کنند.

فرهنگی  نهادهای  سایر  و  فرهنگی  و  دانشجویی  28ـ معاونت  ماده 

از  امکانات  و  اختيارات  حدود  در  و  قوانين  چارچوب  در  باید  دانشگاه 

نشریات دانشگاهی حمایت کنند. 
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تبصره  ـ معاونت دانشجویی ـ فرهنگی دانشگاه ساالنه از محل بودجه 

فرهنگی مبلغی را برای حمایت و کمك به انتشار نشریات دانشگاهی 

با شرایط و مطابق ضوابط و مقررات در  پيش بينی می کند و متناسب 

اختيار آنان قرار می دهد. 

ماده 29ـ دستگاهها موظفند جشنواره کشوری نشریات دانشجویی را با 

هماهنگی کليه دستگاهها و مسئوليت یك دستگاه حداقل سالی یکبار 

برگزار نمایند و نشریات برتر را شناسایی و تشویق کنند.

تبصره 1ـ دستگاه ها ميتوانند بصورت مستقل جشنواره های منطقه ای 

یا مشابه آن را برگزار نمایند. 

جوایز  بر  و سوم عالوه  دوم  اول،  رتبه های  دارای  نشریات  2 ـ  تبصره 

تا  مربوطه  دستگاه  معنوی  و  مادی  حمایت های  مشمول  جشنواره 

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 

6 قانون مطبوعات، آزاد هستند. 

ماده 31ـ هرگاه نشریه ای مطالبی مشتمل بر توهين، افترا، خالف واقع 

یا انتقاد نسبت به اشخاص )اعم از حقيقی 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 نيز موظف است توضيح 

یا پاسخ دریافت شده را حداکثر یك 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 توهين و افترا به کسی نباشد. 

توضيحات  یا  مطالب  مذکور  پاسخ  بر  عالوه  نشریه  اگر  1ـ  تبصره 

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 یك شماره و به طور کامل درج شود.

تبصره 2ـ در صورتی که نشریه پاسخ را منتشر نکند ذینفع می تواند به 

کميته ناظر شکایت کند و کميته ناظر در صورت محق شناختن شاکی، 

جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار خواهد کرد و اگر این اخطار مؤثر واقع 

نشود، کميته ناظر، نشریه را به یکی از تنبيهات بندهای 4 تا 6 ماده 

40 محکوم می کند. 

تبصره 3ـ مفاد این ماده و تبصره های آن نافی حق ذینفع در خصوص 

پيگيری شکایت از طریق کميته ناظر یا مراجع ذی صالح نخواهد بود. 

ماده 32ـ در صورت شکایت شاکی خصوصی از یك نشریه مبنی بر 

انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکيك یا 

نسبت های توهين آميز و نظایر آن نسبت به اشخاص، تهدید و هتك 

تنبيهات  از  یکی  به  نشریه  اسرار شخصی،  افشای  یا  یا حيثيت  شرف 

بندهای 5 تا 9 ماده 40 محکوم می گردد. 

ماده 33ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخيص کميته ناظر مرتکب 

از  یکی  به  شوند،  مطبوعات  قانون   27 و   26  ،25  ،24 مواد  تخلفات 

تنبيهات بندهای 10 تا 13 ماده 40 محکوم می شوند. 

عفت  مطالب خالف  و  تصاویر  عکس ها،  انتشار  صورت  34ـ در  ماده 

 40 ماده   9 تا   5 بندهای  از  یکی  به  را  نشریه  ناظر،  کميته  عمومی، 
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محکوم می کند و در صورت تکرار جرم پس از محکوميت اوليه، نشریه 

به یکی از تنبيهات بندهای 10 تا 13 این ماده محکوم می شود.

ماده 35ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخيص کميته ناظر مرتکب 

تنبيهات  از  یکی  به  شوند  مطبوعات  قانون   29 ماده  موضوع  تخلفات 

بندهای 8 و 9 ماده 40 محکوم می شوند. 

تهمت،  توهين،  مانند  تصاویری  و  مطالب  نشریه ای  36ـ هرگاه  ماده 

فحش، الفاظ رکيك، تحقير، تهدید، هتك حرمت یا حيثيت و نظایر آن 

منتشر نماید، تخلف عمومی محسوب می گردد. در این صورت رئيس 

کميته ناظر می تواند از ادامه فعاليت نشریه جلوگيری نماید و موضوع 

ناظر موظف است  ارجاع دهد. کميته  ناظر  به کميته  بررسی  را جهت 

موضوع را خارج از نوبت بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلف به 

یکی از تنبيهات بندهای 5 تا 9 ماده 40 محکوم می شود. 

آن  انتشار  ادامه  از  که  نشریه ای  پرونده  به  رسيدگی  مدت  تبصره: 

جلوگيری شده است نباید از 10 روز بيشتر شود.

ماده 37ـ در صورت تخلف از تبصره 5 ماده 1 یا مواد 17، 19 و 24 این 

دستورالعمل برای بار اول نشریه به یکی از تنبيهات بندهای 1 تا 3 و 

در صورت تکرار به یکی از تنبيهات بندهای 4 تا 7 ماده 40 محکوم 

می شود.

از کميته ناظر  ماده 38ـ در صورتی که »نشریه ای« بدون اخذ مجوز 

نمی تواند  سال  یك  مدت  به  انتشاردهنده  و  شده  توقيف  شود  منتشر 

صاحب امتياز، مدیر مسئول و سردبير نشریه جدیدی باشد و در صورت 

مقطع  پایان  تا  باشد  دانشجو  و  حقيقی  شخص  متخلف  اگر  تکرار 

تحصيلی و در صورتی که متخلف شخص حقوقی یا عضو هيأت علمی 
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باشد تا سه سال حق انتشار و شرکت در انتشار هيچ نشریه ای را نخواهد 

داشت. 

ماده 39ـ در مواردی که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانين موضوعه 

کشور جرم تلقی شود بنا به تشخيص کميته ناظر مدیر مسئول نشریه 

جهت تصميم گيری مقتضی به کميته انضباطی معرفی می شود. 

 

بخش پنجم: تنبيهات

ماده 40ـ موارد تنبيهی متخلفان به شرح زیر است:

1ـ احضار به کميته ناظر و تذکر شفاهی

2ـ تذکر کتبی

3ـ اخطار کتبی

4ـ محروميت موقت نشریه از تسهيالت دانشگاهی تا شش ماه

5ـ محروميت موقت مدیر مسئول از تصدی این سمت تا 6 ماه

6ـ محروميت موقت مدیر مسئول از تصدی این سمت از 6 ماه تا یك 

سال

7ـ توقيف موقت نشریه تا 3 ماه

8ـ  توقيف موقت نشریه از سه ماه تا 6 ماه

9ـ توقيف موقت نشریه از 6 ماه تا یك سال

10ـ توقيف موقت نشریه از یك تا دو سال

11ـ منع دائم انتشار نشریه

این  از تصدی  انتشار نشریه و محروميت مدیر مسئول  12ـ منع دائم 

سمت تا یك سال

این  از تصدی  انتشار نشریه و محروميت مدیر مسئول  13ـ منع دائم 



    آیين نامه های تشکل های دانشجویی                                                                          62

سمت تا پایان مقطع تحصيلی

 

بخش ششم: رسيدگی به تخلفات و شکایات

ماده41 ـ کميته ناظر موظف است به شکایات مکتوب حداکثر ظرف 

مدت  15روز از تاریخ دریافت و ثبت آن در دبيرخانه، رسيدگی کرده و 

رأی خود را صادر کند. 

ماده 42ـ کميته ناظر، مدیر مسئول نشریه ای را که تخلف کرده یا از 

تخلف  موارد  دقيق  ذکر  با  و  کتبی  به صورت  است  شده  شکایت  آن 

ادای  جهت  ابالغ  تاریخ  از  هفته ای  یك  مهلت  ارائه  با  و  شکایت  یا 

توضيحات دعوت می کند و در صورت عدم حضور غيرموجه وی یا عدم 

در مورد  را  ناظر می تواند حکم مقتضی  توضيحات کتبی، کميته  ارائه 

نشریه صادر کند. 

ماده 43ـ کميته ناظر باید آرای خود را با ذکر موارد تخلف یا شکایت 

مستند به مواد 30 تا 39 صادر و آن را به صورت کتبی حداکثر ظرف 

مدت یك هفته پس از صدور به مدیر مسئول و شاکی خصوصی نشریه 

ابالغ کند. 

ماده 44ـ آرای صادره، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 

و درخواست تجدید نظر در شورای فرهنگی دانشگاه است. در صورت 

عدم اعتراض در مهلت تعيين شده، حکم، قطعی محسوب می شود. 

ماده 45  ـ احکام صادره از سوی کميته ناظر بر نشریات دانشگاهی تا 

زمانی که نقض نشده اند الزم االجرا هستند.

ماده 46ـ شورای فرهنگی دانشگاه موظف است رأی خود را در مورد 

اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت 
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اعتراض توسط دبيرخانه، به صورت مکتوب به معترض و کميته ناظر 

دانشگاه ابالغ کند. 

تاریخ  از  روز   20 ظرف  دانشگاه  فرهنگی  شورای  تصميم  47ـ  ماده 

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 الزم االجرا است. 

بخش هفتم: نحوه ابالغ، اجرا و تفسير این دستورالعمل

آنها،  بر  نظارت  دانشگاهی،  نشریات  مجوز  صدور  نحوه  48ـ  ماده 

رسيدگی به تخلفات و شکایات تنها براساس دستورالعمل حاضر خواهد 

بود. تعيين و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدود کننده 

یا موقت  نظير صدور مجوزهای مشروط  آئين نامه  این  مفاد  بر  عالوه 

ممنوع است. 

ماده 49ـ به کليه نشریات دانشگاهی که قبل از تصویب این دستورالعمل 

انتشار می یابند مدت هشت ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل فرصت 

منطبق  دستورالعمل  این  مقررات  و  با ضوابط  را  خود  تا  می شود  داده 

کنند. 

تبصره ـ در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشریه با صالحدید 

کميته ناظر لغو خواهد شد.

ماده 50 ـ دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در 50 ماده و 44 

بر  ناظر  مرکزی  تصویب شوراهای  به   ...................... تاریخ  در  تبصره 

نشریات دانشگاهی رسيد. 

طبق ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نشریات دانشگاهی، مصوبه جلسه 
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شماره 540 مورخ 1383/3/26 شورای عالی انقالب فرهنگی، و بنا به 

وزارتخانه  های  دانشگاهی  نشریات  بر  ناظر  مرکزی  شوراهای  مصوبه 

و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 

به  اجرا  جهت  ضوابط  این  اجرایی  دستورالعمل  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

دانشگاهها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی ابالغ می گردد. 

سه شنبه، 20 آذر 1386 
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مجموعه آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي فعاليت 
تشکل هاي اسالمي  دانشگاهيان
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آیين نامه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان 

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

شوراي عالي انقالب فرهنگي

مقدمه:

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

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

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

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

مؤثر  جامعه  سياسي  و  فرهنگي  اعتقادي،  فکري،  گوناگون  حرکتهاي 

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

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

اعتبار تعلق به جوامعي با بينشها و ارزشهاي مختلف واجد خصوصياتي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و اختصاصي حاکم بر دانشگاه ها براساس مصوبه شوراي عالي انقالب 

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

تدوین  کشور  موضوعه  قوانين  چهارچوب  در  دانشگاهيان  اجتماعي  و 

گردیده است.

فصل اول : كليات و تعاریف

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

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

پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي اطالق مي شود.

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

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

دانشگاه محسوب مي شود.

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

دانشگاه مي باشد.

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

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

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

و ارزشهاي انقالب و نظام اسالمي مصّرح در چهارچوب قانون اساسي 

و این آیين نامه فعاليت مي نماید.

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

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

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

است.(



 آیين نامه های تشکل های دانشجویی                                                                                       69

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

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

است.

ماده 2. محدوده فعاليت:

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

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

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

تابع  دانشگاه  از  خارج  در  اسالمي  تشکلهاي  هاي  فعاليت   : تبصره 

قانون احزاب است.

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

نظارت  هيأت  از  مجوز  ارائه  با  دانشجویي  تشکلهاي  تابلوهاي  نصب 

دانشگاه امکان پذیر است.

علمي  نشریات  استثناي  به  نشریه اي  نوع  هر  انتشار   : تبصره1 

دانشگاهي با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت مي گيرد.

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

شوراي فرهنگي دانشگاه صورت مي گيرد.

نوع  هر  مغایرت  صورت  در  دانشگاه  فرهنگي  شوراي   :  3 تبصره 

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

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

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

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

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

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

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

براي تشکل، تقاضاي صدور پروانه فعاليت نمایند:

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

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

سال تحصيلي اشتغال به تحصيل در دانشگاه مزبور براي تشکل هاي 

دانشجویي و حداقل دو سال استخدام رسمي آزمایشي براي تشکل هاي 

اعضاي هيأت علمي در دانشگاه مزبور.

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

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

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

مؤسس تقاضاي صدور پروانه براي ایجاد تشکل در مراکز آموزش عالي 

نمایند.

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

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

صادر  را  تشکل  تأسيس  با  اصولي  موافقت  کاري  روز  پانزده  ظرف 

مي نماید.

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

دریافت موافقت اصولي فهرست اسامي اعضا و اساسنامه را به هيأت 

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

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

تشکل  اساسنامه  در  مصرحا  بایستي  مصوب  نامه هاي  آیين  و  کشور 

آمده باشد.

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

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

و صدور مجوز براي تشکل واجد شرایط اقدام مي نماید.

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

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

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

نظارت تقاضاي تجدید نظر نمایند.

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

اعتراض هيأت مؤسس تشکل به نظرات هيأت نظارت درباره اساسنامه 

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

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

واصله  اعتراض  به  نسبت  ماه  دو  مدت  حداکثر  ظرف  است  موظف 

رسيدگي و اعالم نظر نماید.

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

دانشگاه مي باشد.

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

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

مي باشد.

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

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

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

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

ترکيب و شرح وظایف زیر تشکيل مي شود:

1-4.ترکيب هيأت نظارت دانشگاه:

الف. ریيس دانشگاه )ریيس هيأت(.

ب. مسئول نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.

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

آموزش پزشکي یا دانشگاه آزاد اسالمي حسب مورد.

2-4.وظایف هيأت نظارت دانشگاه:

تشکل هاي  مؤسس  اعضاي  صالحيت  و  اساسنامه  بررسي  الف. 

اسالمي.

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

اسالمي.

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

نامه(.

د . نظارت بر حسن اجراي انتخابات تشکل هاي اسالمي .

ه .  رسيدگي به تخلفات تشکلها براساس آیين نامه مربوط.

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

در ارتباط با فعاليت هاي تشکل هاي اسالمي.

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

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

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

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

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

حسب مورد تفویض نماید .

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

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

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

تشکيل مي شود:

1-5. ترکيب هيأت نظارت مرکزي:

الف ( وزیر یا ریيس دستگاه.

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

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

د ( یك نفر از رؤساي دانشگاه ها حسب مورد.

ه ( نماینده شورایعالي انقالب فرهنگي.

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

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

هيأت حضور خواهد داشت. 

2-5. وظایف هيأت نظارت مرکزي:

در تصميمات هيأت  تجدیدنظر  درخواستهاي  به  نسبت  رسيدگي  الف. 

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

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

مورد.

ج. تدوین و تصویب آیين نامه رسيدگي به شکایات و تخلفات تشکلهاي اسالمي.



    آیين نامه های تشکل های دانشجویی                                                                          74

مصوبه  براساس  که  دانشگاهيان  اسالمي  تشکلهاي  کليه   .  6 ماده 

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

شده اند قانوني اند و رسميت دارند.

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

براساس مفاد این آیين نامه خواهد بود.

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

اساسنامه هاي خود را با این آیين نامه تطبيق دهند.

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

تشکلهاي مزبور حائز شرایط نبودند با آن تشکل برخورد قانوني صورت 

مي گيرد.

به  دانشگاه  کمکهاي  عادالنه  توزیع  و  هماهنگي  مسئوليت  ماده7. 

تشکلها بر عهده هيأت نظارت خواهد بود.

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

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

طبق این آیين نامه دریافت کرده باشند.

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

رسيدگي به شکایات و تخلفات تشکلهاي اسالمي در جلسه مشترک 

فنآوري و  ، تحقيقات و  نظارت مرکزي وزارتخانه هاي علوم  هيأتهاي 

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

دبيرخانه شورایعالي انقالب فرهنگي و در شکل واحد به تصویب نهایي 

مي رسد.

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

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

افزوده شد:

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

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

 1380/11/09

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

مورخ 79/10/13

- مواد 6 تا 8  مصوب جلسه 449 جلسه مورخ 1378/07/06 
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دستورالعمل اجرایي آیين نامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان

مقدمه:

شد  مقرر  دانشگاهيان  اسالمي  تشکل هاي  نامه  آیين  ابالغ  از  پس 

علوم،  وزارتخانه هاي  توسط  مزبور  نامه  آیين  اجرایي  دستورالعمل 

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

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

آزمایشي تدوین و ابالغ گردد. 

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

5 آیين نامه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان مصوب جلسه 448 مورخ 

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

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

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

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

مسئوليت هاي هيأت نظارت دانشگاه ها، دستورالعمل اجرایي این آیين 

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

بخش اول . شرح وظایف دبيرخانه هيأت نظارت، نحوه تشکيل 

جلسات هيأت نظارت و مراحل صدور مجوز فعاليت ها

ماده1. دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و وظایف آن:

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

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

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

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

نظارت دانشگاه و یا واحد دانشگاهي

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

پرونده ها

تشکل  تأسيس  متقاضي  مؤسس  هيأت  کتبي  درخواست  دریافت  ج( 

اسالمي و طرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه

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

رسمي هيأت نظارت دانشگاه

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

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

هيأت نظارت دانشگاه

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

ریاست دانشگاه در مهلت قانوني تعيين شده به تشکل اسالمي

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

هيأت نظارت دانشگاه

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

امضاي ریاست دانشگاه براي دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي

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

دانشگاهيان و دستورالعمل هاي اجرایي آن به دانشگاهيان و تشکل  هاي 

اسالمي 

تخلفات  به  رسيدگي  منصفه  هيأت  جلسات  تشکيل  و  دعوت  ي( 

دانشجویان
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گزارش  اخذ  و  دانشگاه  نظارت  هيأت  مصوبات  اجراي  پيگيري  ک( 

فعاليت هاي تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان

ل( انجام سایر امور محوله

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

دانشگاه را به عنوان مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه انتخاب و 

به اعضا معرفي مي نماید.

ماده2. نحوه تشکيل جلسات هيأت نظارت دانشگاه:

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

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

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

طور فوق العاده تشکيل جلسه مي دهد. 

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

به  موظف  هيأت  رئيس  و  نمایند  فوق العاده  جلسه  تشکيل  درخواست 

دعوت از اعضا براي تشکيل جلسه فوق العاده مي باشد.

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

حداقل یك عضو دیگر رسمي است.

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

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

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

ماده3. نحوه صدور مجوز فعاليت ها:

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

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

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

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

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

ثبت و تشکيل پرونده به دبيرخانه هيأت نظارت تحویل نمایند.

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

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

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

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

تبصره: تشکل هاي اسالمي که درخواست انجام فعاليت هاي مندرج 

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

قانوني پاسخگویي از سوي هيأت نظارت دانشگاه تاریخ برنامه خود را 

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

نمایند.

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

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

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

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

مي شود.

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

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

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

تبصره1: چنانچه تشکل اسالمي نسبت به رأي هيأت نظارت دانشگاه 

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

نيز الزم  دانشگاه  متعاقبًا هيأت نظارت  ارائه و  نظارت  دبيرخانه هيأت 

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

اعتراض کتبًا به تشکل اعالم نماید.

هيأت  نهایي  نظر  به  اسالمي  تشکل  اعتراض  صورت  در  تبصره2: 

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

درخواست تشکل به هيأت نظارت مرکزي ارجاع و رأي هيأت نظارت 

مرکزي الزم االجرا است. 

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

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

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

دانشگاه اعالم شود.

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

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

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

مزبور تکميل و امضا مي شود.

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

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

طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویي قابل رسيدگي است.

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

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

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

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

نظارت بر اجراي انتخابات

ماده4. اعالم موافقت اصولي:

دانشگاهيان  اسالمي  تشکل هاي  تأسيس  براي  اصولي  موافقت  اعالم 

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

دانشگاهيان و رعایت نکات زیر انجام پذیرد:

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

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

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

اسالمي دانشگاهيان مکفي است به جز در مواردي که هيأت نظارت 

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

قبول احراز نماید.

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

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

استعالم نماید.

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

هيچ تشکل اسالمي دیگري در درون دانشگاه باشند.

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

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

شده باشند.

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

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

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

از تاریخ  هيأت مؤسس توسط هيأت نظارت دانشگاه حداکثر یك ماه 

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

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

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

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

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

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

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

دانشگاه در هيأت نظارت مرکزي اعتراض نمایند.

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

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

بررسي تا 45 روز قابل افزایش است.

ماده 5 . رئوس اصلي و ساختار اساسنامه :

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

است:

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

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

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

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

تشکل شرکت نمایند.

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

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

تصميم.

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

)اخراج یا استعفا(.

اسالمي  تشکل هاي  مرکزي  شوراي  در  عضویت  نامزدهاي  تبصره: 

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

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

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

مرکزي، هسته مرکزي و یا شوراي مرکزي تشکل اسالمي.

8-5. نحوه انحالل تشکل.

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

شوراي مرکزي آن به صورت صریح و روشن.

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

از  انتخابات  ابطال  رأي  صدور  صورت  در  انتخابات  تجدید  همچنين 

سوي مراجع صالحه ذیربط.

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

انتخابات شوراي  تعویق  یا  و  مقرر  در موعد  انتخابات شوراي مرکزي 

مرکزي.

12-5. نحوه تغيير در اساسنامه تشکل اسالمي.

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

عمومي تشکل و مراجع ذي ربط.

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

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

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

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

دستورالعمل  مفاد  نشدن  رعایت  یا  و  اساسنامه  تطبيق  عدم  صورت 

فعاليت تشکل مزبور غير قانوني است.

ماده 6 . بررسي اساسنامه:

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

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

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

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

نامه( به هيأت مؤسس اعالم نماید.

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

دانشگاه به تصویب برسد.

ماده 7. نظارت بر انتخابات:

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

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

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

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

اعالم  دانشگاه  نظارت  هيأت  به  ذیربط  مسئولين  با  هماهنگي  براي 

نمایند.

هفته  یك  مدت  ظرف  حداکثر  است  موظف  نظارت  هيأت  تبصره: 

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

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

موظف است زمان دیگري را براي برگزاري انتخابات به هيأت نظارت 

دانشگاه پيشنهاد نماید.

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

انتخابات  از اعضاي هيأت منصفه است براي نظارت بر  المقدور  حتي 

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

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

نظارت دانشگاه است.

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

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

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

گزارش مي نماید.

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

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

انتخابات نمایند نتایج انتخابات مذکور از سوي هيأت نظارت غير قابل 

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

تشکلهاي اسالمي

ماده 8 . تعاریف:

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

، خوابگاه ها و بيمارستان هاي آموزشي

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

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

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

حکم محدوده دانشگاه ها مي باشند.

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

اختيار داشتن مجوز، حق هيچگونه فعاليتي ندارد.

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

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

هيأت نظارت، تشکل حق هيچگونه فعاليتي نخواهد داشت.

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

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

ماده 9. رسيدگي به تخلفات تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان مطابق 

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

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

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

یا مراجع  انضباطي  نبوده و حسب مورد در صالحيت کميته  رسيدگي 

ذیربط خواهد بود. 

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

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

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

آنها را در جلسه هيأت نظارت دانشگاه مطرح کند.

ماده 10. رسيدگي به تخلفات تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان مندرج 

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

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

شکایت توسط اشخاص حقيقي یا حقوقي به دبيرخانه هيأت نظارت در 

دستور کار جلسات هيأت نظارت قرار مي گيرد.

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

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

آنان از سوي رئيس دانشگاه صادر مي شود:

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

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

دانشگاه

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

عضو علي البدل( به انتخاب آن شورا

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

شوراي فرهنگي دانشگاه

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

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

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

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

منصفه حق رأي خواهد داشت. 

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

توسط اعضا انتخاب مي شود.

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

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

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

و اعضاي هيأت منصفه کتبًا اعالم نماید.

تبصره: چنانچه تشکل به تاریخ تعيين شده براي رسيدگي اعتراض 

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

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

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

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

شکایت و یا گزارش دریافتي قرائت و دفاعيات نماینده تشکل استماع 

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

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

مطرح نمایند.

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

شاکي را فراهم آورد.

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

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

1. آیا تخلف واقع شده است یا خير؟

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

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

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

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

دستورالعمل حاضر و براساس نظر هيأت منصفه صادر نماید.

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

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

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

صادر مي نماید:

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

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

از حق تأسيس تشکل محروم خواهند شد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و در مرتبه سوم به تعليق مجوز محکوم مي شود.

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

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

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

این دستورالعمل عمل مي نماید.

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

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

تشکل اقدام مي نماید.

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

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

مدت محکوميت اعالم نظر نماید.

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

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

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

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

مرکزي خواهد بود. 

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

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

نظارت  از سوي هيأت  پرونده در خصوص رأي صادره  دریافت  تاریخ 

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

ماده 21. رسيدگي به تخلفات انتخاباتي:

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

دانشگاه است.

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

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

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

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

رأي در مورد شکایت و یا اعتراضات مذکور مي نماید.

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

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

مي باشد.

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

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

رأي خود را به شرح زیر اعالم مي نماید:

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

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

رأي به ابطال انتخابات داده مي شود.

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

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

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

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

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

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

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

حالت تعليق در مي آید.

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

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

هيأت  نماینده  نظارت  با  انتخابات  مجدد  برگزاري  به  نسبت  نظارت 

نظارت دانشگاه اقدام نماید.

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

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

زمان برگزاري انتخابات مجدد با حکم هيأت نظارت دانشگاه به حالت 

تعليق در مي آید.

ماده22. مقررات نهایي:

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

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

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

اسالمي رسيد.

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

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

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

مي گردد.

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

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

 )پيوست دستورالعمل اجرایي آیين نامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان(

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

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

براي  اسالمي دانشگاهيان  تشکل هاي  نامه  آیين  اجرائي  العمل   دستور 

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

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

1- رعایت شعائر و مقدسات اسالمي

2- رعایت احترام و حرمت اشخاص حقيقي یا حقوقي

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

مذهبي

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

5- رعایت زمانبندي از پيش  تعيين شده

6- همکاري با مسئولين دانشگاه در انجام فعاليت

7- همکاري در تامين امنيت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجویان

8- حفظ اموال و رعایت محيط زیست دانشگاه

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

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

نمي باشد.

 جزئيات برنامه:

1- موضوع فعاليت:

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

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

5- محل اجراي برنامه:

 6- اسامي سخنرانان یا شرکت کنندگان در ميزگرد

 الف (   ب (   ج (   

  د( 

 7- سایر توضيحات ضروري:

مهر و امضاي مجاز تشکل اسالمي

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

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

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

عالي انقالب فرهنگي

ماده1. تعاریف :

قابل  است  مجمعي  دانشگاهيان«  اسالمي  تشکلهاي  اتحادیه   « الف( 

اطالق بر هر یك از:

1. تشکلهاي اسالمي دانشجویان

2. تشکلهاي اسالمي اعضاي هيأت علمي

که در چارچوب آیين نامه تشکلهاي اسالمي دانشگاهيان در دانشگاه 

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

مي شوند.

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

یك عضو محسوب مي شوند.

ماده2. اهداف:

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

تشکلهاي عضو

- تعميق نگرش اسالمي، عالیق ملي و مردم ساالري دیني

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

ميثاق مشترک و منافع ملي

- تقویت روحيه اخالق جمعي و بنيانهاي اعتقادي اعضاي اتحادیه

ملي،  سطوح  در  دانشگاهي  تشکلهاي  با  سازنده  ارتباط  برقراري   -

منطقه اي و بين المللي در چارچوب منافع نظام اسالمي
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- تقویت بنيانهاي مشارکت، رقابت و قانونگرایي 

با عضویت حداقل 20 تشکل  دانشجویي  اسالمي  ماده3. تشکلهاي 

و تشکلهاي اسالمي اعضاي هيأت علمي با عضویت حداقل 8 تشکل 

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

پروانه فعاليت در داخل دانشگاه دریافت نمایند.

از تشکلهاي  اتحادیه اي متشکل  با تشکيل  تبصره1: مرجع موافقت 

اسالمي دانشگاهيان دو یا سه دستگاه ، هيأت نظارت مرکزي مشترک 

 3 ماده  در  مذکور  حدنصاب  تأیيد  براي  که  است  فوق  دستگاههاي 

تصميم گيري خواهد کرد.

واحدهاي  از  یکي  در  فعاليتي  بخواهد  اتحادیه اي  چنانچه  تبصره2: 

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

دانشگاه مجوز الزم را اخذ نماید.

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

دیگري عضو باشد.

ماده4. رئوس اصلي و ساختار اساسنامه اتحادیه:

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

الزم است:

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

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

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

اتحادیه با زیرمجموعه

4-4. شرح وظایف ارکان اتحادیه

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

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

موضوعه کشور و آیين نامه هاي مصوب

8-4 . نحوه انحالل اتحادیه

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

همچنين تجدید انتخابات در صورت صدور رأي ابطال انتخابات

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

فعاليت هاي اتحادیه

11-4. نحوه تغيير در اساسنامه اتحادیه

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

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

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

اقدام نمایند.

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

قوانين و مقررات عمومي کشور باشد.

ماده6 . مرجع تصویب دستورالعملهاي اجرایي این آیين نامه از قبيل 

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

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

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

آیين نامه اتحادیه تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان

مقدمه

دانشگاهيان  اسالمي  تشکل هاي  اتحادیه  نامه  آیين   6 ماده  اساس  بر 

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

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

ماده 1. دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي و وظایف آن : 

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

تشکل هاي اسالمي دانشگاهيان، مسئوليت دبيرخانه بر عهده دبير هيأت 

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

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

براي شرکت در جلسات دستگاه هاي مربوطه

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

طبقه بندي پرونده ها

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

پس از تکميل پرونده در جلسات رسمي هيأت نظارت مرکزي

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

جلسات  مذکور

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

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

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

و مراجع ذیربط

7-1. تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات

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

ذیربط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

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

رسيدگي به تخلّفات و یا شکایات مربوط به اتحادیه

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

به  آن  ارائه  و  دانشگاهيان  اسالمي  تشّکل هاي  اتحادیه هاي  فعاليت 

هيأت نظارت مرکزي

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

دادن اساسنامه اتحادیه با آیين نامه و دستورالعمل هاي اجرایي آن

12-1. دریافت شکایات در مورد تخلف در انتخابات

ماده 2. نحوه تشکيل جلسات هيأت نظارت مرکزي:

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

اتحادیه  نامه  آیين    6 ماده  و  دانشگاهيان  اسالمي  تشکل هاي  نامه 

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

ایشان تشکيل مي شود.

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

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

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

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

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

بالمانع است.

ماده 3. نحوه صدور مجوز اتحادیه : 

اعالم موافقت اصولي براي تأسيس اتحادیه مي بایست بر اساس ضوابط 

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

تبصره هاي مربوطه( انجام پذیرد.

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

تأیيد اکثریت شوراي مرکزي اتحادیه رسيده باشد براي دریافت موافقت 

اصولي به دبيرخانه هيأت  نظارت مرکزي ارائه نماید.

اکثریت  تأیيد  به  مي بایست  اتحادیه  تشکيل  درخواست   :1 تبصره 

امضاي  و  مهر  به  ممهور  و  باشد  رسيده  اتحادیه  مرکزي  شوراي 

تشکل هاي ذیربط باشد.

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

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

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

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

اتحادیه و یا نحوه خروج از آنرا قيد نمایند.

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

مرکزي اعالم نمایند.

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

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

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

هيأت اقدام نماید.

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

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

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

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

نماید.

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

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

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

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

در  مجدد  رسيدگي  جهت  موضوع  نظارت  هيأت  رئيس  تأیيد  صورت 

دستورکار هيأت نظارت مرکزي قرارخواهد گرفت. )در صورتيکه اتحادیه 

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

مشترک نظارت مرکزي بررسي مي شود.(

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

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

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

مرکزي گزارش شود.

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

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

خواهد شد.

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

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

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

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

مربوطه قرار مي گيرد.

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

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

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

با موضوع شکایت یا تخلف اقدام مي نماید.

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

اصلي به شرح ذیل است:

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

- 1 نفر حقوقدان

- 1 نفر از دانشجویان تحصيالت تکميلي

و  مربوطه  دستگاه  مرکزي  نظارت  هيأت  رئيس  پيشنهاد  با  افراد  این 

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

خواهد شد.

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

به عنوان عضو دانشجویي هيأت منصفه انتخاب شوند.

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

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

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

و توسط اعضاء انتخاب مي شود.

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

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

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

هيأت منصفه و اعضاي هيأت نظارت مرکزي کتبًا اعالم نماید.

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

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

تبصره4: هيأت نظارت مرکزي موظف است امکان طرح شکایت و 

دفاع براي شاکي و متشاکي را فراهم نماید.

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

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

داد:

1. آیا تخلف واقع شده است یا خير؟

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

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

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

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

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

اساس نظر هيأت منصفه صادر نمایند.

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

اجراست که به امضاي حداقل3 عضو مربوط رسيده باشد.

ماده 5. نظارت بر انتخابات اتحادیه :

 دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي موظف است بر اساس اعالم تاریخ و 

محل انتخابات توسط اتحادیه بدون دخالت در امور اجرائي انتخابات از 

طریق نماینده هيأت ، بر انتخابات نظارت نماید.

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

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

براي همکاري با نماینده ناظر هيأت معرفي نماید.

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

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

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

نخواهد کرد.

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

پس از برگزاري انتخابات به جلسه هيأت ارائه مي شود.

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

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

ماده 6 . نظارت بر عملکرد مالي اتحادیه : 

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

و ساختار اساسنامه اتحادیه( آیين نامه اتحادیه اسالمي دانشگاهيان هر 

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

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

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

اسالمي و دستورالعمل اجرایي مربوطه انطباق دهند.

ماده 8 . دستورالعمل اجرایي آیين نامه اتحادیه تشکل هاي اسالمي 

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

84/5/31 به تصویب رسيد و از تاریخ ابالغ قابل اجرا مي باشد.
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آیين نامه اجرایي قانون تشکيل ،تقویت و توسعه بسيج 

دانشجویي

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

انقالب فرهنگي(

مقدمه :

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

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

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

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

رسيد.

فصل اول : كليات 

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

مي گردد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عالي مستقل محسوب مي شود.

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

یا  دانشگاه  آموزشي، پژوهشي، خوابگاهها و محوطه  شامل  فضاهاي 

دانشکده.

تبصره : مراکز پژوهشي محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این 

بند نمي شوند.

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

عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسيج دانشجویي.

تبصره : شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصيل 

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

اهداف انقالب اسالمي اعتقاد دارند.

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

علمي و دفاعي.

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

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

و دفاعي.

ماده 2. اهداف بسيج دانشجویي عبارتند از:

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

معظم رهبري.

2-2. تقویت روحيه همياري و مسئوليت پذیري.

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

در   عرصه هاي گوناگون فرهنگي، علمي و دفاعي.

فصل دوم: وظایف

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

استفاده خواهد کرد:

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

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

هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس.

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

دفاعي در راستاي پيشرفت و سازندگي کشور.

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

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

نياز.

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

دفاعي.

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

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

شورایعالي انقالب فرهنگي و دستورالعمل هاي ذیربط.

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

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

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

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

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

ها اقدام نماید.

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

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

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

تأمين نمایند.

ماده 6. مسئول سازمان بسيج دانشجویي با نظرخواهي از دانشجویان 

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

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

به عنوان مسؤول بسيج دانشجویي دانشگاه منصوب مي شود.

تبصره: نحوه نظرخواهي از اعضاي بسيج دانشجویي مطابق شيوه نامه 

اي است که به تصویب نيروي مقاومت بسيج خواهد رسيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ریاست دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردي که فعاليت هاي 

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

شوراي فرهنگي دانشگاه ضروري است.

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

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

تجمعات دانشجویي از هيأت نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت.

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

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

شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد.




















