
 آيين نامه تشكل هاي اسالمي دانشگاهيان

 ( 9/6/8734شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  444) مصوبه جلسه 

 

 ول: كليات و تعاريف  فصل ا

 در اين آيين نامه تعاريف زير مورد نظر است :  – 8ماده 

دانشگاه : به هريك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيرر دولتري اقرال      -8-8

 مي شود. 

تبصره : هر مركز يا واحد دانشگاهي وابسته به دانشگاههاي دولتي در ديگر شهرها و نيز هر واحد دانشرگاه غيرر   

 .  دولتي در اين آيين نامه همانند دانشگاه  محسوب مي شود

 دانشگاهيان : عبارت از دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه  مي باشد.   -2-8

تشكل اسالمي : جمعيتي مركب از دانشگاهيان است كه پس از دريافت مجوز رسرمي فعاليرت از مرجر      -7-8

ارزشرهاي   مصرّح در فصل سوم اين آيين نامه ( در جهت تحقق اهردا  اسرالمي و   –هيأت نظارت دانشگاه  ذيصالح )

 انقالب و نظام سياسي و مصرّح در چارچوب قانون اساسي و اين آيين نامه فعاليت مي نمايند.

عضو : به هريك از دانشگاهيان كه نسبت به ثبت نام خود برراي عضرويت در يكري از تشركلهاي اسرالمي       -4-8

 ساسنامه تشكل است (. اقدام نموده و پذيرفته شده است اقال  مي شود ) عضويت به منزله موافقت با ا

تبصره : هر فرد مي تواند در زمان واحد در يك تشركل اسرالمي عضرويت داشرته باشرد و در غيرر ايرن  رورت         

 عضويت مؤخر قابل قبول است. 

 

 : محدوده فعاليت:   2ماده 

و هر نوع فعاليت سياسي، فرهنگي و اجتماعي تشكل هاي اسالمي در حدود اساسنامه تشكل در داخل دانشرگاه  

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

تبصره: براي هر گونه فعاليت در خارج از دانشگاه تشكل ها موظفند قبق قانون احزاب مجروز فعاليرت دريافرت    

 دارند.  

نصب تابلوهاي تشكل هاي دانشرجويي برا   تربيون آزاد  و   برگزاري سخنراني: تجم  ، راهپيمايي، ميزگرد، -8-2

 ارائه مجوز از هيأت نظارت دانشگاه امكان پذير است.

: انتشار هر نوع نشريه اي به استثناي علمي دانشگاهي با مجوز شوراي فرهنگي دانشرگاه  رورت مري     8تبصره 

 گيرد.  

سري و اجتمراعي برا مصرال      : شوراي فرهنگي دانشگاه در  ورت مغايرت هر نوع فعاليت فرهنگي، سيا 2تبصره 

مراتب را به رياست دانشگاه اعالم مري نمايرد و رئريس دانشرگاه       دانشگاه، ضوابط شرعي و ارزش هاي انقالب اسالمي،

 موظف است در  ورت اعالم شوراي فرهنگي و يا مشاهده موارد خال  از آنها جلوگيري كند. 



 دوم : تشكل ها  فصل

 ر تأسيس مي گردند:  : تشكل ها با قي مراحل زي 7ماده 

نفر از اعضاي هيأت علمي با داشتن شرايط زير مري تواننرد بره عنروان      7نفر از دانشجويان يا  5حداقل  – 8-7

 هيأت مؤسس با ارايه نام مشخصي براي تشكل، تقاضاي  دور پروانه فعاليت نمايند.  

 .اعتقاد التزام عملي به اسالم، واليت مطلقه فقيه و قانون اساسي –الف 

برخورداري از حسن شهرت و اخال  اسالمي و حرداقل دو نريم سرال تحصريلي اشرتغال بره تحصريل در         –ب 

دانشگاه مزبور براي تشكل هاي دانشجويي و حداقل دو سال استخدام رسمي آزمايشي در دانشگاه مزبور براي تشركل  

 هاي اعضاي هيأت علمي.  

قانون فعاليت احرزاب، جمعيتهرا و انجمرن هراي سياسري و  رنفي از حرق         3كساني كه به موجب ماده  -2-7

تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند نمري تواننرد بره عنروان هيرأت مؤسرس       

 تقاضاي  دور پروانه براي ايجاد تشكل در مراكز آموزش عالي نمايند.  

( و تأييرد نرام تشركل،     7-8ييد  الحيت حداقل الزم اعضاي هيأت مؤسس ) موضروع بنرد   در  ورت تأ -7-7

 هيأت نظارت دانشگاه حداكثر ظر  پانزده روز كاري موافقت ا ولي با تأسيس تشكل را  ادر مي نمايد.  

هيأت مؤسس مكلف است حداكثر ظر  مدت سه ماه از تاريخ دريافت موافقرت ا رولي فهرسرت اسرامي      -4-7

 اعضا و اساسنامه را به هيأت نظارت تسليم نمايد. در غير اينصورت درخواست تأسيس كان لم يكن تلقي مي شود.  

نامه هاي مصوب بايستي مصررحا  در   تبصره : التزام به قانون اساسي، واليت فقيه ، قوانين موضوعه كشور و آيين

 اساسنامه تشكل آمده باشد.  

هيأت نظارت پس از دريافت فهرست اسامي اعضاء ) در حد نصاب الزم ( حداكثر ظرر  مردت دو مراه     -7 – 5

 نسبت به بررسي و تصويب اساسنامه و  دور مجوز براي تشكل واجد شرايط اقدام مي نمايد.  

در  ورت عدم تصويب اساسنامه، مراتب را به قور كتبري برا ذكرر داليرل و      هيأت نظارت موظف است -7 – 6

مستندات به متقاضيان اعالم نمايد و متقاضيان مي توانند ظر  مدت يك ماه ضمن تأمين نظر هيأت نظارت تقاضاي 

 تجديد نظر نمايد.  

أت مؤسس تشكل بره نظررات   : در  ورت امتناع هيأت نظارت دانشگاه از  دور پروانه و يا اعتراض هي 8تبصره 

هيأت نظارت درباره اساسنامه تشكل، هيأت مؤسس مي تواند اعتراض خود را به هيأت نظارت مركزي ) موضوع مراده  

اين آيين نامه ( ارسال نمايد و هيأت نظارت مركزي موظف است ظر  حداكثر مردت دو مراه نسربت بره اعترراض       5

 وا له رسيدگي و اعالم نظر نمايد.  

 : هر نوع تغيير در اساسنامه منوط به تأييد هيأت نظارت دانشگاه مي باشد.   2تبصره 

در د كرل دانشرجويان آن    7حد نصاب تعداد اعضاي تشكل هاي دانشجويي با احتساب هيأت مؤسس  -7 – 3

 نفر مي باشد.   55دانشگاه و حداقل 



در رد كرل اعضراي      5س   حد نصاب تعداد اعضاي تشكل هاي هيأت علمي با احتساب هيرأت مؤسر   -7 – 4

 نفر مي باشد.   85هيأت علمي آن دانشگاه و حداقل 

 

 سوم : نظارت  فصل

: به منظور حمايت از حقو  سياسي و اجتماعي دانشگاهيان و انجام وظرايف مقررر در ايرن آيرين نامره،       4ماده 

 هيأت نظارت در هر دانشگاه با تركيب و شرح وظايف زير تشكيل مي شود: 

 

  : ب هيأت نظارت دانشگاهتركي -8-4

 رئيس هيأت(  رئيس دانشگاه ) –الف 

 مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه   –ب 

داشت، درمان و آمروزش پزشركي يرا دانشرگاه آزاد اسرالمي      رروزش عالي يا بهررنمايند وزارت فرهنگ و آم –ج 

 حسب مورد. 

 

 وظايف هيأت نظارت دانشگاه :   -2-4

 بررسي اساسنامه و  الحيت اعضاي مؤسس تشكل هاي اسالمي.   -الف

 اعالم موافقت ا ولي و  دور پروانه فعاليت براي تشكل هاي اسالمي.   –ب 

  دور مجوز انجام فعاليت تشكلها.  –ج 

 نظارت بر حسن اجراي انتخابات تشكل هاي اسالمي.   –د 

 مربوط.   رسيدگي به تخلفات تشكلها براساس آيين نامه -هر 

ل شده از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با فعاليتهاي تشكل هراي  رره شكايات وا رررسيدگي ب –و 

 اسالمي.  

 توقف و يا لغو پروانه فعاليت تشكل هاي اسالمي .   –ز 

تبصره: هيات نظارت دانشگاه مي تواند پس از تاييرد هيرات مركرزي نظرارت بخشري از وظرايف خرود را شرامل         

اي )ج، د، ه، و( به شورايي متشكل  از معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، معاونرت دفترر نهراد نماينردگي در     بنده

دانشگاه و نماينده وزارتخانه هاي علوم، تحقيقرات و فنراوري و بهداشرت، درمران و آمروزش پزشركي و دانشرگاه آزاد        

 اسالمي حسب مورد تفويض نمايد.  

يف مقرر در آيين نامه ، هيأت نظارت مركزي در وزارتخانه هاي فرهنرگ و آمروزش   : به منظور انجام وظا 5ماده 

 عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي با تركيب و شرح وظايف زير تشكيل مي شود:

 وزير يا رئيس دستگاه . –الف 

              رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.                                                                                                                –ب 



 يكي از معاونان وزير با رئيس دستگاه به انتخاب وي.   –ج 

 يك نفر از رؤساي دانشگاهها حسب مورد.  –د 

 لي انقالب فرهنگي.  نماينده شوراي عا -هر 

در مواردي كه مسائل مربوط به بسيج دانشجويي در هيأت نظارت مركرزي مطررح شرود  فرمانرده نيرروي       –و 

 مقاومت بسي  با حق رأي در آن هيأت حضور خواهد داشت . 

 

 وظايف هيأت نظارت مركزي : – 2 – 5

رت دانشرگاهها و تخلفرات آنهرا    رسيدگي نسبت به درخواستهاي تجديد نظرر در تصرميمات هيرأت نظرا     –الف 

 حداكثر ظر  مدت دو ماه.  

 تدوين و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي اين آيين نامه حسب مورد.  -ب

 تدوين و تصويب آيين نامه رسيدگي به شكايات و تخلفات تشكلهاي اسالمي.   –ج 

انقالب فرهنگي بره تصرويب    شوراي عالي 9/6/8734مورخ  444تبصره در جلسه  4ماده و  5آيين نامه فو  در 

 رسيد و از تاريخ تصويب، آيين نامه هاي مغاير با آن ملغي مي شود.  

 

 



 تكميل آيين نامه تشكل هاي اسالمي دانشگاهيان

 (6/3/34شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  449)مصوب جلسه 

 

شروراي عرالي    24/4/35مرورخ   265: كليه تشكل هاي اسالمي دانشگاهيان كه براساس مصروبه جلسره    6ماده 

 انقالب فرهنگي تشكيل شده اند قانوني اند و رسميت دارند. 

 فعاليت هاي كليه تشكلهاي اسالمي دانشگاهي از تاريخ تصويب براساس مفاد اين آيين نامه خواهد بود.   – 8-6

اي اسالمي مزبور موظفند حداكثر در ظر  يك سال اساسنامه هاي خود را با ايرن آيرين نامره    تشكل ه – 2-6

 تطبيق دهند.  

چنانچه براساس تشخيص هيات نظارت مركزي، هر كدام از تشكل هاي مزبور حائز شرايط نبودنرد برا آن    -7-6

   تشكل برخورد قانوني  ورت مي گيرد.

 دالنه كمكهاي دانشگاه به تشكل ها به عهده هيأت  نظارت خواهد بود.  : مسؤوليت هماهنگي و توزي  عا 3ماده 

مسؤوالن ذيربط تنها مجازنرد بره تشركل هرايي تسرهيالت ارايره داده و يرا اجرازه اسرتفاده از امكانرات            – 8-3

 دانشگاهي را بدهند كه مجوز فعاليت را قبق اين آيين نامه دريافت كرده باشند.  

اجرايي اين آيين نامه و همچنين آيين نامه رسيدگي به شكايات و تخلفات تشكلهاي : دستورالعمل هاي  4ماده 

اسالمي در جلسه مشترك هيأت نظارت مركزي وزراتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آمروزش  

ه تصرويب نهرايي   اه آزاد اسالمي در محل دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي و در شكل واحد بر ررپزشكي و دانشگ

 مي رسد.  

 

 

 



 «دستور العمل اجرايي آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان » 

 

 مقدمه:  

پس از ابالغ آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان مقرر شد دستورالعمل اجرايري آيرين نامره مزبرور توسرط      

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي به منظرور احصراء     وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري،

 غ گردد.  مسائل اجرايي براي مدت سه سال به  ورت آزمايشي تدوين و ابال

آيرين نامره تشركلهاي اسرالمي      5مراده   2با انقضراي مردت آزمايشري مرذكور در اجرراي قسرمت )ب( از بنرد        

و مفراد   6/3/34مرورخ   449)تكميلري( مصروب جلسره     4و نيز مراده   9/6/34مورخ  444دانشگاهيان مصوب جلسه 

 588و جلسه  88/8745/ 9رخ مو 497و جلسه  87/85/8739مورخ  432تكلمه و تبصره هاي الحاقي مصوب جلسه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي و به منظور تسرهيل و تسرري  در انجرام وظرايف و مسرؤوليت هراي        4/88/8748مورخ 

 نظارت دانشگاهها، دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه به شرح زير تدوين گرديده است كه براي اجرا ابالغ مي گردد.  

 

يأت نظارت، نحوه تشكيل جلساات هياأت نظاارت و مرا ال     شرح وظايف دبيرخانه ه –بخش اول 

 صدور مجوز فعاليتها 

 دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و وظايف آن :  – 8ماده 

تسهيل در انجام فعاليت هاي هيأت نظارت دانشگاه در زمينه تماس و مكاتبه با تشكلهاي اسالمي و ساير  -8-8

مدارك دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه برا شررح وظرايف زيرر تشركيل       داري اسناد وررادهاي ذيربط، حفظ و نگهررنه

 گردد:  مي

 الف(  اعالم دستور كار و دعوت از اعضا براي شركت در جلسات هيأت نظارت دانشگاه و يا واحد دانشگاهي.  

 ثبت و نگهداري اسناد و مكاتبات و قبقه بندي پرونده ها.    ب( تشكيل نظام بايگاني،

است كتبي هيأت مؤسسه متقاضي تأسيس تشركل اسرالمي و قررح آنهرا در جلسرات رسرمي       ج( دريافت درخو

 هيأت نظارت دانشگاه.  

 د( دريافت درخواست كتبي مجوز فعاليت و قرح آن در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه.  

سرالمي  هر( دريافت شكايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با فعاليت هاي تشكل هاي ا

 و قرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه.  

و( ابالغ تصميم هيأت نظارت دانشگاه به  ورت مكتوب و با امضاي رياسرت دانشرگاه در مهلرت قرانوني تعيرين      

 شده به تشكل اسالمي.  

 ز( تدوين  ورت جلسات و انجام مكاتبات ضروري بنا به دستور رئيس هيأت نظارت دانشگاه.  



و تنظيم گزارش جلسات هيأت نظارت دانشگاه و ارسال آن با امضاي رياست دانشرگاه برراي دبيرخانره    ح( تهيه 

 هيأت نظارت مركزي.  

ط( اقالع رساني به موق  در مورد آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان و دستورالعمل هراي اجرايري آن بره    

 دانشگاهيان و تشكلهاي اسالمي.  

 يأت منصفه رسيدگي به تخلفات دانشجويان. ( دعوت و تشكيل جلسات هي

 ( پيگيري اجراي مصوبات هيأت نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعاليت هاي تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان.ك

 ( انجام ساير امور محوله .ل

 

رئيس دانشگاه يك نفر از كارمندان يا اعضاي هيأت علمي دانشگاه را به عنوان مسرئول دبيرخانره هيرأت     -2-8

 ظارت دانشگاه انتخاب و به اعضاء معرفي مي نمايد.  ن

 

 نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت دانشگاه – 2ماده 

هيأت نظارت دانشگاه جهت رسيدگي به هنگام به درخواست كتبي تشكلها و يا  ردور مجروز فعاليتهراي     -8-2

مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و انجام ديگر وظايف محوله در فوا ل زمراني معرين و يرا بره قرور فرو  العراده        

 تشكيل جلسه مي دهد.  

مي توانند درخواست تشكيل جلسه فو  العاده نماينرد و   تبصره : رئيس دانشگاه يا دو سوم اعضاي هيأت نظارت

 رئيس هيأت موظف به دعوت از اعضا براي تشكيل جلسه فو  العاده مي باشد.  

 ) رئيس هيأت ( و حداقل يك عضو ديگر رسمي است.   جلسات هيأت نظارت با حضور رياست دانشگاه -2-2

اون دانشجويي و فرهنگي دانشرگاه و نماينرده تشركل    حضور مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و مع -7-2

 اسالمي ) حسب مورد( در جلسات بدون حق رأي و با موافقت رئيس دانشگاه بالمان  است.

 نحوه  دور مجوز فعاليت ها : -7ماده

كليه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان در دانشگاه الزم است در  ورت تمايل به انجام هر يك از فعاليتهراي   -8-7

( آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان نسبت به اخذ مجوز از هيأت نظرارت دانشرگاه قبرق     2-8ندرج در بند ) م

 مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايند.

تشكلهاي اسرالمي متقاضري  ردور مجروز فعاليرت بايسرتي بررس درخواسرت مجروز فعاليرت )پيوسرت             -2-7

 تشكيل پرونده به دبيرخانه هيأت نظارت تحويل نمايند.   دستورالعمل اجرايي ( را تكميل و براي ثبت و

حداكثر مهلت پاسخگويي و ارايه مجروز توسرط هيرأت نظرارت دانشرگاه در مرورد فعاليرت هرايي نظيرر:           -7-7

سخنراني، تشكيل ميز گرد، تريبون و نصب تابلو از تاريخ ثبت درخواست كتبي در دبيرخانره هيرأت، روز كراري و در    

 هپيمايي چهار روز كاري مي باشد.مورد تجم  و را



دستورالعمل را دارند الزم اسرت برا    7-7تبصره: تشكلهاي اسالمي كه درخواست انجام فعاليتهاي مندرج در بند 

توجه به حداكثر مهلت قانوني پاسخگويي از سوي هيأت نطارت دانشگاه تاريخ برنامه خرود را تنظريم و تازمران اخرذ     

 ت تبليغاتي اجتناب نمايند.مجوز از انجام هرگونه فعالي

( نسبت به تشركيل جلسره    7-7هيأت نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانوني تعيين شده در بند ) -4-7

رسمي، بررسي مدارك، اخذ تصميم و اعالم كتبي آن اقدام نمايند. رئيس هيأت مسئول ايرن امرر مري باشرد و عردم      

 مي شود.پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله تأييد تلقي 

در  ورت عدم موافقت هيأت نظارت دانشگاه با درخواست كتبي تشكل، ضروريست داليل عردم موافقرت    -5-7

 به تشكل اسالمي ابالغ شود. 7-7به  ورت مكتوب و مستدل در مهلت تعيين شده در بند 

توانرد مراترب   : چنانچه تشكل اسالمي نسبت به رأي هيأت نظارت دانشگاه اعترراض داشرته باشرد مري     8تبصره

اعتراض خود را ظر  مهلت يك هفته از تاريخ ابالغ رأي هيأت نظارت دانشگاه به  ورت مكتوب به دبيرخانه هيرأت  

نظارت ارايه و متعاقبا  هيأت نظارت دانشگاه نيز الزم است نظر نهايي خود را ظر  مهلت هفت روز از تراريخ دريافرت   

 اعتراض كتبا  به تشكل اعالم نمايد.

تراض تشكل اسالمي به نظر نهايي هيأت نظارت دانشرگاه يرا امتنراع هيرأت نظرارت از      رر: در  ورت اع2 تبصره

ورت درخواست تشكل به هيأت نظارت مركرزي ارجراع و رأي هيرأت نظرارت مركرزي      رراسخگويي، موضوع در  رررپ

 االجرا است.الزم

ض به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضري  ماه از تاريخ اعترا 2: هيأت نظارت مركزي مكلف است ظر  7تبصره 

 اتخاذ نمايند. اين تصميم مي بايست ظر  يك هفته به  ورت مكتوب به هيأت نظارت دانشگاه اعالم شود.

تشكلهاي اسالمي مي تواند به  ورت مشترك ودر قالب برنامه واحد از هيرأت نظرارت دانشرگاه تقاضراي      -6-7

موارد برس درخواست توسط نمايندگان تشكلهاي مزبور تكميل و امضاء  مجوز فعاليت كنند. بديهي است در اين گونه

 مي شود .

نصب تابلو نياز به اخذ مكرر نداشته وتا زمان رعايت مقررات ، مجوز اخذ شده به قوت خود براقي اسرت و    -3-7

 مطالب مندرج در آن قبق مقررات ناظر به نشريات دانشجويي قابل رسيدگي است.

 588آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان ) مصوبه جلسه شماره 2-8صره الحاقي به بند مستندأ به تب -4-7

شوراي عالي انقالب اسالمي فرهنگي (: راه اندازي هر نوع پايگاه اقالع رسراني برا مجروز شروراي      4/88/8748مورخ 

 فرهنگي دانشگاه  ورت مي گيرد.

 

 نظارت بر اجراي انتخابات  نحوه بررسي و صدور مجوز ايجاد تشكل و –بخش دوم 

 اعالم موافقت ا ولي :   -4ماده 

اعالم موافقت ا ولي براي تأسيس تشكلهاي اسالم دانشگاهيان مي بايست براساس ضوابط مندرج در آيين نامه 

 تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان و رعايت نكات زير انجام پذيرد:  



ي به اعتقاد و التزام عملي به اسرالم، واليرت مطلقره    در بررسي  الحيت اعضاي هيأت مؤسس، اعالم كتب -8-4

( آيرين نامره تشركل هراي اسرالمي      7-8فقيه و قانون اساسي براي احرراز شررايط منردرج در قسرمت )الرف( بنرد )       

دانشگاهيان مكفي است به جز در مواردي كه هيأت نظارت دانشگاه خرال  ايرن ادعرا را براسراس شرواهد و قررائن و       

 احراز نمايد. مستندات قابل قبول

احراز حسن شهرت و رعايت اخال  اسالمي بر عهده اعضاي هيأت نظارت مي باشد و هيأت مري توانرد از    -2-4

 قريق مراج  مسئول نيز استعالم نمايد.  

اعضاي هيأت مؤسس در هنگام ارايه تقاضاي خرود نبايرد عضرو هريك تشركل اسرالمي ديگرري در درون         -7-4

 دانشگاه باشند.  

ي هيأت مؤسس نبايد قي دو ترم تحصيلي متوالي اخير و يرا سره تررم غيرر متروالي، قبرل از ارايره        اعضا -4-4

 درخواست تأسيس تشكل مشروط شده باشند.  

هيأت مؤسس متقاضي ايجاد تشكل بايد تعهد كتبي مبني بر عدم فعاليت تا زمان  ردور مجروز ) اعرم از     -5-4

 موجوديت يا انجام ساير فعاليتها ( نمايد.  

مدت زمان مجاز براي مكاتبات و انجام مراحل بررسري  رالحيت هيرأت مؤسرس توسرط هيرأت نظرارت         -6-4

( آيرين نامره    7-7دانشگاه حداكثر يك ماه از تاريخ درخواست كتبي است و هيأت نظارت موظف اسرت قبرق بنرد )   

نسربت بره  ردور     روز كاري پس از اتمام مراحل بررسي، در  ورت تأييد  الحيت هيرأت مؤسرس،   85ظر  مدت 

موافقت ا ولي و در  ورت عدم تأييد نسبت به اعالم كتبي داليل ردّ  الحيت به  ورت قبقه بندي شده با امضراي  

دبير هيئت نظارت دانشگاه اقدام نمايد. اعضاي هيأت مؤسس رد  الحيت شرده ظرر  مردت ده روز از تراريخ ابرالغ      

 أي هيأت نظارت دانشگاه در هيأت نظارت مركزي اعتراض نمايند.  كتبي رأي هيأت نظارت دانشگاه    مي توانند به ر

تبصره : در مواردي كه براي بررسي  الحيت هيأت مؤسس نياز به مكاتبه با محاكم قضايي باشرد، مردت زمران    

 روز قابل افزايش است.  45مجاز براي انجام مراحل بررسي تا 

 رئوس ا لي و ساختار اساسنامه : - 5ماده 

 رعايت موارد زير در محتوا و ساختار اساسنامه تشكل هاي اسالمي الزم است :  

 ( آيين نامه.  7-4تصري  نكات مندرج در تبصره ) -8-5

مبتني بودن تصميمات و فعاليت هاي تشكل بر آراي اعضا كه حد نصاب آراي مزبور حسب مورد مطابق  – 2-5

 مفاد اساسنامه خواهد بود. 

 ي تشكل مي توانند در انتخابات شوراي مركزي آن تشكل شركت نمايند. تبصره : تنها اعضا

 معرفي اركان تشكل و تشكيالت زير مجموعه آنان. – 7-5

 شرح دقيق وظايف اركان تشكل .   -4-5

 چگونگي تشكيل جلسات، حد نصاب رسميت آنها و اخذ تصميم.  -5-5

 ل ) اخراج يا استعفا(.  شرايط عضويت، نحوه عضو گيري و خروج اعضاء از تشك -6-5



ترم غير متروالي   7تبصره : نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي تشكلهاي اسالمي نبايد قي دو ترم متوالي و يا 

 مشروط شده باشند.  

( آيرين نامره از   7-8پايبندي به احكام اسالمي و اعالم كتبي اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند ) - 3-5

 ت در هيأت مركزي، هسته مركزي و يا شوراي مركزي تشكل اسالمي. سوي نامزدهاي عضوي

 نحوه انحالل تشكل.   – 5 -4

نحوه رف  اختال  تشكل در  ورت بروز اختال  بين اعضراي شروراي مركرزي آن بره  رورت  رري  و        -5 -9

 روشن. 

ابات در  رورت  ردور   چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه اول و ساير دوره ها و همچنين تجديد انتخ -85-5

 رأي ابطال انتخابات از سوي مراج   الحه ذيربط. 

نحوه تداوم فعاليت قانوني تشكل در  ورت برگزار نشدن انتخابات شوراي مركزي در موعد مقررر و يرا    – 88-5

 تعويق انتخابات شوراي مركزي. 

 نحوه تغيير در اساسنامه تشكل اسالمي.   -82-5

 الي تشكل و نحوه تصويب آن به مجم  عمومي تشكل و مراج  ذيربط.اعالم تراز نامه م -5 -87

تصري  به انتفاعي نبودن تشكل، عدم سوء استفاده از امكانات مالي دانشگاه و عدم سروء اسرتفاده از نرام     -84-5

 تشكل.

تبصره : تشكل هاي اسالمي رسمي و فعلي دانشگاهها مري بايسرت ظرر  مردت سره مراه از تراريخ ابرالغ ايرن          

تورالعمل نسبت به تطبيق اساسنامه خود با مفاد آيين نامره و ايرن دسرتورالعمل اقردام نماينرد، در  رورت عردم        دس

 تطبيق اساسنامه و يا رعايت نشدن مفاد دستورالعمل فعاليت تشكل مزبور غير قانوني است. 

 

 بررسي اساسنامه :   – 6ماده 

ي اسالمي را به منظور رعايرت مفراد آيرين نامره و     هيأت نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشكل ها -8-6

( اين دستورالعمل بررسي نموده و در  ورت عدم رعايت نكات فو  مراتب را كتباً و با ذكر نكات مورد استناد 5ماده )

 آيين نامه( به هيأت مؤسس اعالم نمايد.   7-6ظر  مدت يك ماه )مهلت  مقرر در بند 

 مصوب الزم است در هيأت نظارت دانشگاه به تصويب برسد.  هرگونه تغيير در اساسنامه  -2-6

 نظارت بر انتخابات : - 3ماده 

( آيين نامه ، هيأت نظارت هر دانشگاه وظيفه بر حسن اجرراي انتخابرات   4-2بند )« د»براساس قسمت  – 8-3

 را بر عهده دارد.  

تشكل هاي اسالمي موظفند دو هفته قبل از برگزاري هر گونه انتخابرات، تراريخ پيشرنهادي خرود را بره       -2-3

  ورت كتبي در زمينه انتخابات براي هماهنگي با مسؤولين ذيربط به هيأت نظارت دانشگاه اعالم نمايند.  



شكل موافقت خود را برا تراريخ   تبصره : هيأت نظارت موظف است حداكثر ظر  مدت يك هفته از تاريخ اعالم ت

تعيين شده كتباً اعالم نمايد و در  ورت عدم موافقت، داليل خود را در همان مهلت كتباً و با امضراي رئريس هيرأت    

نظارت به تشكل ابالغ كند، در اين  ورت تشكل موظف است زمران ديگرري را برراي برگرزاري انتخابرات بره هيرأت        

 نظارت دانشگاه پيشنهاد نمايد.  

هيأت نظارت دانشگاه مي تواند با  الحديد، نماينده خود را كه حتي المقدورازاعضاي هيأت منصفه است  -7-3

(   براي نظارت بر انتخابات معرفي نمايد. در اين  ورت تشكل نيز با انتخاب و معرفي يك نماينده ) به  ورت مكتوب

 ه است. از جانب خود موظف به همكاري با نماينده هيأت نظارت دانشگا

نماينده هيئت نظارت بر روند اجراي انتخابات، بردون دخالرت در امرور اجرايري، نظرارت نمروده و نحروه         -4-3

برگزاري و انطبا  انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به  ورت كتبي و مستند به هيأت نظارت دانشگاه گزارش مي 

 نمايد.  

خذ موافقت هيرأت نظرارت دانشرگاه و يرا برر خرال  مفراد        چنانچه هر يك از تشكل هاي اسالمي بدون ا -5-3

اساسنامه مصوب اقدام به برگزاري انتخابات نمايند نتايج انتخابات مذكور از سوي هيأت نظارت غير قابل قبول بوده و 

 باقل اعالم مي شود. 

 

 نحوه طرح ورسيدگي به شكايات و تخلفات تشكلهاي اسالمي   –بخش سوم

 تعاريف : - 4ماده 

 عبارت است از محوقه دانشگاه، دانشكده ها،خوابگاهها و بيمارستانهاي آموزشي. محدوده دانشگاه: -8-4

تبصره : اردوگاهها و ساير اماكن و فضاهايي كه در زمان برگزاري مراسم،    همايش هرا و گرردش هراي علمري،     

استفاده قررار مري گيرنرد در حكرم محردوده      فرهنگي، تفريحي و ...... براي انجام برنامه هاي هريك از تشكل ها مورد 

 دانشگاهها مي باشند.  

توقف فعاليت : به وضعيتي مي گويند كه تشكل عليرغم در اختيار داشتن مجوز، حق هيچگونره فعراليتي    -2-4

 ندارد.  

تعليق مجوز : به وضعيتي مي گويند كه مجوز تشكل به علت تخلف بايد در هيأت نظارت دانشگاه بررسي  -7-4

 د و تا قبل از اعالم نظر هيأت نظارت، تشكل حق هيچگونه فعاليتي نخواهد داشت. شو

به وضعيتي مي گويند كه مجوز تشكل به علرت تخلرف يرا تخلفرات برا رأي هيرأت نظرارت         لغو مجوز : – 4-4

 دانشگاه ابطال مي گردد.  

عمل در محدوده هرر دانشرگاه   رسيدگي به تخلفات تشكل هاي اسالمي دانشگاهيان مطابق با دستورال – 9ماده 

در  الحيت هيأت نظارت دانشگاه با حضور هيأت منصفه مي باشد و شكايات بره عمرل آمرده از اعضراي تشركلها، از      

حيث شخصيت حقيقي در هيأت نظارت قابل رسيدگي نبوده و حسب مورد در  الحيت كميته انضباقي يرا مراجر    

 ذيربط خواهد بود. 



اه تنها به شكاياتي كه از قريق دبيرخانه هيأت در دستور كار جلسات هيأت نظارت تبصره : هيأت نظارت دانشگ

دانشگاه و هيأت منصفه قرار مي گيرد رسيدگي به عمل مي آورد و دبيرخانه هيأت موظف اسرت بره ترتيرب دريافرت     

 شكايات و اولويت ) با تشخيص رئيس هيأت ( آنها در جلسه هيأت نظارت دانشگاه مطرح كند.  

به بعد ايرن دسرتورالعمل    84رسيدگي به تخلفات تشكل هاي اسالمي دانشگاهيان مندرج در موارد  – 85ه ماد

با ارايه گزارش تخلف توسط هريك از اعضاي هيأت نظارت دانشگاه يا اعضراي شروراي فرهنگري و يرا قررح شركايت       

 ت نظارت قرار مي گيرد.  توسط اشخاص حقيقي يا حقو  به دبيرخانه هيأت نظارت در دستور كار جلسات هيأ

عضو ا لي و يك عضو علي البدل است كه بره   5هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكل ها داراي  – 88ماده 

  ترتيب زير پيشنهاد و احكام آنان از سوي رئيس دانشگاه  ادر مي شود :

 الف( يك نفر از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا.

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

 ج( دو نفر از اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه ) يك نفر  ا لي و يك نفر عضو علي البدل ( به انتخاب آن شورا. 

 سياسي به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه .   –د( دو نفر از دانشجويان آشنا به مسايل فرهنگي 

جلسات هيأت منصفه با دعوت كتبي دبيرخانه هيأت نظارت از كليه اعضاي هيأت منصفه تشركيل و   – 82ماده 

نفرر از اعضراي حاضرر در جلسره      7نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه برا رأي حرداقل    4با حضور حداقل 

 معتبر است. 

 ت منصفه حق رأي خواهد داشت. : عضو علي البدل در غياب هريك از اعضاي ا لي هيأ 8تبصره 

 : دبير هيأت منصفه در اولين جلسه اين هيأت از بين اعضا توسط اعضا انتخاب مي شود.  2تبصره 

رئيس هيأت نظارت موظف است پس از دريافت شكايت، تشكل مورد نظر را برا ابرالغ كتبري مطلر       – 87ماده 

ل از رسيدگي شكايت به تشكل، شاكي و اعضاي هيرأت  نموده و زمان تشكيل جلسه رسيدگي را حداقل يك هفته قب

 منصفه كتباً اعالم نمايد.  

تبصره : چنانچه تشكل به تاريخ تعيين شده براي رسيدگي اعتراض داشته باشد، هيأت نظارت دانشگاه مي تواند 

روز  25تر از با  الحديد جلسه را به زمان ديگري موكول نمايد، به هر حال تاريخ جلسه رسريدگي نمري توانرد بيشر    

 كاري از زمان دريافت شكايت تعيين شود.  

پس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور هيرأت منصرفه، شركايت و يرا گرزارش دريرافتي قرائرت و         – 84ماده 

دفاعيات نماينده تشكل استماع مي شود. سپس اعضاي هيأت نظارت مي توانند سؤاالتي را به منظرور روشرن شردن    

 موضوع و امكان تصميم گيري دقيقتر توسط هيأت منصفه مطرح نمايند.  

 وظف است امكان دفاع براي نماينده تشكل و شاكي را فراهم آورد.  تبصره : هيأت نظارت م

پس از اعالم ختم رسيدگي توسط رئيس هيأت نظارت دانشگاه هيأت منصفه به منظور پاسخ بره دو   – 85ماده 

 سؤال تشكيل جلسه خواهد داد : 

 آيا تخلف واق  شده است يا خير؟ -8



 ست يا خير؟در  ورت وضوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف ا -2

هيأت منصفه موظف است بالفا له پس از ختم رسيدگي و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از  – 86ماده 

 شورا اعالم نمايد.  

روز كراري رأي خرود را    7هيأت نظارت موظف است پس از اعالم نظر هيأت منصفه، حداكثر ظرر    – 83ماده 

 براساس نظر هيأت منصفه  ادر نمايد.  مطابق مفاد آيين نامه و دستورالعمل حاضر و 

تبصره : رأي  ادر توسط هيأت نظارت در  ورتي معتبر و قابل اجرا است كه حداقل به امضاي دو عضرو هيرأت   

 نظارت رسيده باشد.  

 هيأت نظارت پس از رسيدگي رأي خود را به شرح زير  ادر مي نمايد: – 84ماده 

اين دستورالعمل اقدام نمايد اعضاي  4ماده  5در  ورتي كه هيأت مؤسس برخال  تعهد مذكور در بند  -8-84

 ماه از حق تأسيس تشكل محروم خواهند شد.   6تا  7هيأت مؤسس به مدت 

در  ورتي كه تشكل بر خال  اساسنامه مصوب خود اقدام نمايد با تشخيص هيرأت نظرارت مجروز آن    – 2-84

 خواهد شد.  تشكل لغو 

( آيين نامه اقدام بره   2-8در  ورتي كه تشكل بدون دريافت مجوز فعاليت از سوي نظارت مطابق بند ) -7-84

برگزاري سخنراني، تجم ، راهپيمايي، تريبون آزاد و يا نصب تابلوي آزاد نمايد براي بار اول تشكل به مدت يك ترا دو  

ماه از انجام فعاليت هاي مندرج در بنرد   4تا  7تكرار، تشكل به مدت ماه از حق انجام آن فعاليت محروم و در  ورت 

 آيين نامه محروم و بار سوم به تعليق مجوز محكوم مي شود.   8-2

در  ورتي كه تشكل از قريق فعاليت خود در امور جاري دانشگاه ايجاد خالل نمايرد بره گونره اي كره      -4-84

 ماه محكوم مي گردد.   6تا  7يق مجوز از موجب توقف امور آموزشي دانشگاه شود به تعل

در  ورتي كه تشكل آزادي هاي مشروع  مصرح اشخاص در قانون اساسي را نقض نمايد يرا بره ايرراد     – 5-84

تهمت، افترا، اهانت، نشر اكاذيب، ترويج و تبليغ احزاب و گروههاي غير قانوني و معاندت با ا ول قانون اساسي اقردام  

 ماه و در  ورت تكرار، تعليق مجوز خواهد بود.  6تا  7ر اول توقف فعاليت از نمايد مجازات وي با

در  ورتي كه تشكلي پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعاليت از ضروابط تعيرين شرده و يرا شرروط       – 6-84

ر تخلرف،  هيأت نظارت عدول نمايد، براي بار اول به شوراي مركزي تشكل تذكر كتبي داده مي شود و در  ورت تكرا

 ماه از انجام همان فعاليت محروم و در مرتبه سوم به تعليق مجوز محكوم مي شود.   6تا  7به مدت 

تعليق مجوز تنها در  ورت تكرار تخلف در قول يك دوره انتخاباتي اعمال شده و پرس از قري مردت     – 3-84

ل مطابق آيين نامه و اين دسرتورالعمل  مزبور و با برگزاري انتخابات جديد تشكيل، هيأت نظارت بر حسب روند معمو

 مي نمايد.  

آيرين نامره نمايرد.     2-8چنانچه تشكل در قول مدت تعليق ، اقدام به هرگونه فعاليت مندرج در بنرد   – 4-84

 هيأت نظارت نسبت به لغو مجوز تشكل اقدام مي نمايد.  



مراه نسربت بره     7ظر  مدت  در موارد محكوميت به تعليق مجوز، هيأت نظارت موظف است حداكثر – 9-84

  دور يا عدم  دور مجوز و مدت محكوميت اعالم نظر نمايد.  

رئيس هيأت نظارت ظر  يك هفته رأي  ادره در موارد فو  را  ابرالغ كتبري مري نمايرد و ظرر        – 89ماده 

نظرارت پرونرده را   مدت ده روز از تاريخ ابالغ، قرفين مي توانند به رأي  ادره اعتراض نمايند. در اين  ورت هيرأت  

ظر  مدت پانزده روز براي رسيدگي به هيأت نظارت مركزي ارسال مي نمايد. در اين  ورت اجراي حكم منروط بره   

 رأي هيأت نظارت مركزي خواهد بود.  

مرج  تجديد نظر در آراي هيأت نظارت دانشگاه هيأت نظارت مركزي اسرت و ايرن هيرأت موظرف      – 25ماده 

تاريخ دريافت پرونده در خصوص رأي  ادره از سوي هيرأت نظرارت دانشرگاه اعرالم نظرر       است ظر  مدت دو ماه از

 نمايد. رأي هيأت نظارت مركزي قطعي است. 

 رسيدگي به تخلفات انتخاباتي : - 28ماده 

 مرج  رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تشكلها، هيأت نظارت دانشگاه است.  – 8-28

ت گزارش نماينده هيأت نظارت مبني بر وقوع تخلف انتخاباتي و يرا ارايره   هيأت نظارت دانشگاه در  ور -2-28

شكايت مكتوب و مستند از سوي يك سوم اعضاي تشكل اسالمي ، اقدام به بررسي نحوه برگزاري انتخابات و مطابقت 

 آن با اين دستورالعمل و اساسنامه تشكل و اعالم رأي در مورد شكايت و يا اعتراضات مذكور نمايد.  

شكايت درباره نحوه برگزاري انتخابات حداكثر تا پانزده روز پس از اعالم نتاي  انتخابات مزبرور توسرط    – 7-28

 تشكل، قابل قرح و رسيدگي مي باشد.  

رسيدگي به تخلفات انتخاباتي همانند ديگر تخلفات با حضور هيأت منصفه  ورت مي پذيرد و هيرأت   – 4-28

 رأي خود را به شرح زير اعالم مي نمايد:  نظارت دانشگاه پس از رسيدگي 

الف( در  ورت جزئي بودن و بي تأثير بودن تخلف در نتايج انتخابات، به تشركل اسرالمي ترذكركتبي داده مري     

 شود. 

 ب( در  ورتي كه انتخابات به قور كلي مخدوش تشخيص داده شود، رأي به ابطال انتخابات داده مي شود. 

شاكي يا شاكيان مي توانند ظر  مدت ده روز از تاريخ اعالم كتبي رأي هيأت نظارت دانشگاه، نسربت   – 5-28

به رأي  ادره از سوي اين هيأت به هيأت نظارت مركزي اعتراض نمايند و هيأت نظارت مركزي مكلف اسرت ظرر    

د. اين رأي قطعي و الزم االجررا  روز از تاريخ دريافت اعتراض به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي  ادر نماين 45مدت 

 است. 

تبصره : در  ورت ابطال انتخابات و اعتراض تشكل اسالمي به هيأت نظارت مركزي، در قرول مردت رسريدگي    

 مجدد فعاليت هاي تشكل به حالت تعليق در مي آيد.  

در  ورت قطعيت ابطال انتخابات، تشكل اسالمي موظف است حداكثر ظر  مردت يرك مراه از تراريخ     – 6-28

 اعالم رأي كتبي هيأت نظارت نسبت به برگزاري مجدد انتخابات با نظارت نماينده هيأت نظارت دانشگاه اقدام نمايد.  



ات در مهلت مقرر اقدام نكند در  ورتي كه تشكل اسالمي براساس رأي  ادره نسبت به تجديد انتخاب – 3-28

 كليه فعاليتهاي تشكل تا زمان برگزاري انتخابات مجدد با حكم هيأت نظارت دانشگاه به حالت تعليق در مي آيد.  

 مقررات نهايي   – 22ماده 

در محرل   27/2/8742تبصرره و يرك پيوسرت در تراريخ      84بنرد و   67ماده و  22اين دستورالعمل در  -8-22

عالي انقالب فرهنگ به تصويب هيأت نظارت مركرزي وزارتخانره هراي علروم، تحقيقرات و فنراوري،        دبيرخانه شوراي

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي رسيد. 

 75/3/8745اين دستور العمل از تاريخ تصرويب آن، جرايگزين دسرتورالعمل اجرايري مصروب مرورخ        – 2-22

 و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مقررات مشابه مي گردد.  وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات 

 اين دستور العمل پانزده روز پس از ابالغ در كليه دانشگاههاي كشور الزم االجرا است. – 7-22

 

 



 آيين نامه اتحاديه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان

 (85/4/8745شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ  444) مصوب جلسه 

 

 تعاريف   – 8ماده 

 مجمعي است قابل اقال  بر هريك از:  « اتحاديه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان»  -الف 

 تشكلهاي اسالمي دانشجويان. 

 تشكلهاي اسالمي اعضاي هيأت علمي.  

كه در چارچوب آيين نامه تشكلهاي اسالمي دانشگاهيان در دانشگاهها فعاليت  مي نمايند و به اختصار در ايرن  

 ناميده مي شوند.  « اتحاديه   »آيين نامه 

 هريك از تشكلهاي اسالمي وابسته به اتحاديه در حكم يك عضو محسوب مي شوند.    «عضو»  -ب 

 اهدا    – 2ماده 

 يل به وحدت هماهنگي و انسجام در ميان تشكلهاي عضو. تالش جمعي براي ن -

 تعمق نگرش اسالمي، عاليق ملي و مردم ساالري ديني.   -

 بهره گيري بهينه از توانمندي اعضاي اتحاديه در راستاي آيين و ميثا  مشترك و مناف  ملي . -

 تقويت روحيه اخال  جمعي و بنيانهاي اعتقادي اعضاي اتحاديه.   -

ي ارتباط سازنده با تشكلهاي دانشگاهي در سطوح ملي، منطقه اي و برين المللري در چرارچوب منراف      برقرار -

 نظام اسالمي.  

 تقويت بنيانهاي مشاركت، رقابت و قانونگرايي.   -

تشكل و تشكلهاي اسالم اعضاي هيرأت علمري برا     25تشكلهاي اسالمي دانشجويي با عضويت حداقل  – 7ماده 

تشكل مي توانند اتحاديه اي را تشكيل داده و از هيأت نظارت مركرزي ذيرربط پروانره فعاليرت در      4عضويت حداقل 

 داخل دانشگاه دريافت نمايند.  

كل از تشركلهاي اسرالمي دانشرگاهيان دو يرا سره دسرتگاه       : مرج  موافقت با تشكيل اتحاديه اي متش 8تبصره 

تصرميم گيرري    7هيأت نظارت مركزي مشترك دستگاههاي فو  است كه براي تأييد حرد نصراب مرذكور در مراده     

 خواهد كرد.  

: چنانچه اتحاديه اي بخواهد فعاليتي در يكي از واحدهاي دانشگاهي عضو انجرام دهرد بايرد از قريرق      2تبصره 

 از هيأت نظارت آن دانشگاه مجوز الزم را اخذ نمايد.  واحد عضو 

 : تشكل عضو يك اتحاديه در آن واحد نمي تواند در اتحاديه ديگر عضو باشد.   7تبصره 

 رئوس ا لي و ساختار اساسنامه اتحاديه  – 4ماده 

 رعايت موارد زيردرتدوين محتوا وساختار اساسنامه ازسوي اتحاديه الزم است: 

 . 2بودن فعاليتهاي اتحاديه بر اهدا  مندرج در ماده مبتني  -4-8



 مبتني بودن فعاليتهاي اتحاديه بر آراء اعضاء .  – 4-2

 معرفي اركان اتحاديه و تشكيالت زير مجموعه آن و نحوه ارتباط اتحاديه با زير مجموعه. – 4-7

 شرح وظايف اركان اتحاديه.  -4-4

 يت آنها و اخذ تصميم. چگونگي تشكيل جلسات، حد نصاب رسم -4-5

 شرايط عضويت، نحوه عضو گيري و خروج اعضا از اتحاديه.  -4-6

 اعالم كتبي التزام به قانون اساسي، واليت مطلقه فقيه، قوانين موضوعه كشور و آيين نامه هاي مصوب.  -4-3

 نحوه انحالل اتحاديه.  4-4

ها و همچنين تجديد انتخابات در  ورت  دور رأي  چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه اول و ساير دوره 9-4

 ابطال انتخابات. 

 تعيين مرج  پاسخگو به مراج  قانوني در مقابل عملكرد و فعاليت هاي اتحاديه.  – 4-85

 نحوه تغيير اساسنامه اتحاديه.   -4-88

 اعالم عمومي ترازنامه مالي اتحاديه و نحوه تصويب آن.  -4-82

موجود از تاريخ ابالغ اين آيين نامه ، يكسال فر ت دارند نسبت به تطبيق اساسنامه خود تبصره : اتحاديه هاي 

 با مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند.  

 كليه فعاليتهاي خارج از دانشگاه هر اتحاديه بايد براساس قوانين و مقررات عمومي كشور باشد.   – 5ماده 

آيين نامه از قبيل مراحل اخذ مجوز، رسيدگي بره تخلفرات و    مرج  تصويب دستورالعمل اجرايي اين – 6ماده 

..... هيأت هاي نظارت مركزي مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقرات و فنراوري و   

 دانشگاه آزاد اسالمي مي باشد.  

 

 



 هاي اسالمي دانشگاهيان دستورالعمل اجرايي آيين نامه اتحاديه تشكل

 مقدمه

 85/4/8745مرورخ   444هراي اسرالمي دانشرگاهيان مصروب جلسره       آيين نامه اتحاديه تشركل  6براساس ماده 

 شود: شوراي عالي انقالب فرهنگي، دستورالعمل اجرايي آيين نامه مذكور به شرح ذيل ابالغ مي

 ر دبيرخانه هيأت نظارت مركزي و وظايف آن8ماده 

هراي اسرالمي دانشرگاهيان مسرئوليت      هاي تشركل  ر آيين نامه اتحاديههاي مربوقه د و تبصره 7با توجه به ماده 

 شود. باشد كه با شرح وظايف ذيل تشكيل مي دبيرخانه بر عهده دبير هيأت نظارت مركزي مي

هراي   ر اعالم دستور كار و دعوت كتبي از اعضاي هيأت نظارت مركزي برراي شرركت در جلسرات دسرتگاه    8ر 8

 مربوقه

 ها بندي پرونده گاني، ثبت و نگهداري اسناد و مكاتبات و قبقهر تشكيل نظام باي8ر2

ر دريافت درخواست كتبي تقاضاي تأسيس اتحاديه و قرح ان پرس از تكميرل پرونرده در جلسرات رسرمي      8ر7

 هيأت نظارت مركزي

 رمذكو  ر دريافت درخواست كتبي  دور مجوز فعاليت و قرح آن در جلسات8ر4

هراي   هراي اتحاديره   از سوي اشخاص حقيقري و حقروقي در ارتبراط برا فعاليرت     ر دريافت شكايات مطروحه 8ر5

 هاي اسالمي و قرح آنها در جلسات مربوقه تشكل

 ر ابالغ تصميم هيأت نظارت مركزي توسط دبير هيأت به متقاضي و مراج  ذيربط8ر6

 ر تدوين  ورت جلسات و انجام مكاتبات8ر3

 ها ودستورالعمل اجرايي ذيربط به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي نامهموق  درمورد آيين ه رساني ب اقالعر 8ر4

ر دعوت از اعضاء و هيأت منصفه براي تشكيل جلسه به منظور رسيدگي به تخلّفات و يا شكايات مربوط بره  8ر9

 اتحاديه

مي هراي اسرال   هراي تشركّل   ر پيگيري اجراي مصوبات هيأت نظارت مركزي و اخذ گزارش فعاليت اتحاديه8ر85

 دانشگاهيان و ارائه آن به هيأت نظارت مركزي

هاي موجود و ملزم ساختن آنها بره تطبيرق دادن اساسرنامه اتحاديره برا آيرين نامره و         ر مكاتبه با اتحاديه8ر88

 هاي اجرايي آن دستورالعمل

 ر دريافت شكايات در مورد تخلف در انتخابات8ر82

 ر نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت مركزي2ماده 

هاي اسرالمي دانشرگاهيان و مراده     ( آيين نامه تشكل5ر جلسات مذكور براي انجام وظايف مصرح در ماده )2ر8

 شود. هاي اسالمي دانشگاهيان با نظر رئيس هيأت نظارت و در دفتر ايشان تشكيل مي ( آيين نامه اتحاديه تشكل6)

اي هيأت نظارت مركزي و با موافقرت رئريس   نفر از اعض 2تبصره: تشكيل جلسات فو  العاده با پيشنهاد حداقل 

 هيأت نظارت بالمان  است.



رأي موافرق قابرل اجررا     7عضو هيأت نظارت مركزي رسمي است و تصميمات نيز برا   7ر جلسات با حداقل 2ر2

 باشد. مي

ر حضور مسئول دبيرخانه هيأت نظارت مركزي و ساير مدعوين در جلسرات بردون حرق رأي و برا موافقرت      2ر7

 يأت نظارت مركزي بالمان  است.رئيس ه

 ر نحوه  دور مجوز اتحاديه7ماده 

هراي   بايست بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه اتحاديه تشركل  اعالم موافقت ا ولي براي تأسيس اتحاديه مي

 هاي مربوقه( انجام پذيرد. و تبصره 7اسالمي دانشگاهيان )ماده 

ت كتبي خود را كه به تأييد اكثريت شروراي مركرزي اتحاديره    بايست درخواس ر شوراي مركزي اتحاديه مي7ر8

 رسيده باشد براي دريافت موافت ا ولي به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي ارائه نمايد.

بايست به تأييد اكثريت شوراي مركزي اتحاديه رسيده باشرد و ممهرور    : درخواست تشكيل اتحاديه مي8تبصره 

 اشد.هاي ذيربط ب به مهر و امضاي تشكل

هايي كه خواستار پيوستن به اتحاديه هستند بايد از نظر اخذ مجوز و رعايرت مقرررات مربوقره     : تشكل2تبصره 

 مورد تأييد هيأت نظارت دانشگاه قرار گرفته و ضروري است قبل از پيوستن به اتحاديه:

 ه خروج از آنرا قيد نمايند.الف ر در يكي از بندهاي اساسنامه خود موضوع چگونگي پيوستن به اتحاديه و يا نحو

 ب ر موضوع پيوستن تشكل خود به اتحاديه را به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي اعالم نمايند.

مراه اسرت و قري ايرن مردت       7ر مدت زمان مجاز براي پاسخگويي به درخواست تشكيل اتحاديه حرداكثر  7ر2

 ورت مخالفت نسبت به اعالم كتبري داليرل   هيأت نظارت مركزي موظف است نسبت به  دور موافقت ا ولي و در 

 بندي شده و با امضاي دبير هيأت اقدام نمايد. رد  الحيت به  ورت قبقه

هاي قانوني كه عالقمند به تشكيل اتحاديه هستند پرس از كسرب موافقرت ا رولي برا تشركيل        : تشكّل7تبصره 

 4ديه )برر اسراس سراختار پيشرنهادي در مراده      بايست به ارائه اساسنامه اتحا اتحاديه حداكثر ظر  مدت يك ماه مي

 آيين نامه مربوقه( به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي اقدام نمايد.

 تواند همزمان عضو دو اتحاديه باشد. : يك تشكل نمي4تبصره 

ر در  ورت عدم موافقت هيأت نظارت مركزي با تشكيل يرا ادامره فعاليرت اتحاديره، و از تراريخ ابرالغ رأي       7ر7

روز نسبت به رأي  ادره اعترراض نمايرد و در  رورت تأييرد      85تواند ظر  مدت  ظارت مركزي، اتحاديه ميهيأت ن

رئيس هيأت نظارت موضوع جهت رسيدگي مجردد در دسرتوركار هيرأت نظرارت مركرزي قررار خواهرد گرفرت. )در         

ك نظرارت مركرزي   هاي چند دستگاه تشكيل شده باشد موضروع در جلسره هيرأت مشرتر      ورتيكه اتحاديه از تشكل

 شود.( بررسي مي

بايست تقاضاي كتبي خود  : چنانچه عضوي از اعضاي اتحاديه قصد خروج از اتحاديه را داشته باشند مي5تبصره 

 را به دبيرخانه اتحاديه ارائه نمايد و پس از تأييد شوراي مركزي اتحاديه نتيجه به هيأت نظارت مركزي گزارش شود.



گزارش دبيرخانه هيأت نظارت مركزي تشخيص دهد اتحاديه از حيث تعداد اعضاء از  : چنانچه بر اساس6تبصره 

 حد نصاب قانوني خود عدول كرده است مراتب را در جلسات هيأت قرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.

  

 ر نحوه قرح و رسيدگي به شكايات و تخلفات4ماده 

هرا و يرا قررح     ط هيأت نظارت مركزي و يرا اتحاديره  ر رسيدگي به تخلفات و يا شكايات با ارائه گزارش توس4ر8

شكايت توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي در دستور كرار جلسرات مربوقره قررار     

 گيرد. مي

ر هيأت نظارت مركزي جهت رسيدگي به شكايات و تخلفرات مررتبط برا فعاليرت اتحاديره تشركيل جلسره        4ر2

گزارش و شور هيأت منصفه و اعالم نظر مربوقه نسبت به  دور احكام متناسب برا موضروع   دهد و پس از استماع  مي

 نمايد. شكايت يا تخلف اقدام مي

 عضو ا لي به شرح ذيل است: 5ها داراي  ر هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات اتحاديه4ر7

 هاي علمي، فرهنگي و دانشگاهي دستگاه مربوقه نفر شخصيت 7ر 

 نفر حقوقدان 8ر 

 نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلي 8ر 

اين افراد با پيشنهاد رئيس هيأت نظارت مركزي دستگاه مربوقه و تأييد هيأت نظارت انتخاب و احكرام آنهرا از   

 سوي رئيس هيأت  ادر خواهد شد.

فه توانند بره عنروان عضرو دانشرجويي هيأتمنصر      اي از سال پنجم به بعد مي : دانشجويان دكتراي حرفه8تبصره 

 انتخاب شوند.

: جلسات هيأت منصفه با دعوت كتبي توسط دبير از كليه اعضاي هيرأت منصرفه تشركيل و برا حضرور      2تبصره 

 .حاضر در جلسه معتبر است  عضو 7نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با رأي  7حداقل 

 شود. توسط اعضاء انتخاب مي: دبير هيأت منصفه در اولين جلسه اين هيأت از بين اعضاء و 7تبصره 

ر دبير هيأت نظارت مركزي موظف است پس از دريافت شكايت، زمان و مكان تشكل جلسره رسريدگي بره    4ر4

موضوع را با هماهنگي رئيس هيأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه به اتحاديه، اعضاي هيأت منصرفه و  

 اعضاي هيأت نظارت مركزي كتباً اعالم نمايد.

ر پس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور هيأت منصفه، شكايت و يا گزارش دريرافتي قرائرت و دفاعيرات    4ر5

 شود. مشتكي عنه استماع مي

 تبصره: هيأت نظارت مركزي موظف است امكان قرح شكايت و دفاع براي شاكي و متشاكي را فراهم نمايد.

كزي، آنگاه هيأت منصفه به منظرور پاسرخ بره دو    ر پس از اعالم ختم رسيدگي توسط دبير هيأت نظارت مر4ر6

 سئوال تشكيل جلسه خواهد داد:

 ر آيا تخلف واق  شده است يا خير؟8



 ر در  ورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟2

ر هيأت منصفه موظف است بالفا له پس از ختم رسيدگي و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور 4ر3

 ايد.اعالم نم

ر هيأت نارت مركزي موظف است پس از اعالم نظر هيأت منصفه رأي خرود را مطرابق مفراد آيرين نامره و      4ر4

 دستورالعمل حاضر و بر اساس نظر هيأت منصفه  ادر نمايند.

تبصره: در مواردي كه رسيدگي به تخلف در دستور كار قرار دارد رأي  ادره توسط هيرأت نظرارت مركرزي در    

 عضو مربوط رسيده باشد. 7قابل اجراست كه به امضاي حداقل   ورتي معتبر و

  

 ر نظارت بر انتخابات اتحاديه5ماده 

دبيرخانه هيأت نظارت مركزي موظف است بر اساس اعالم تاريخ و محل انتخابات توسط اتحاديه بدون دخالرت  

 در امور اجرائي انتخابات از قريق نماينده هيأت بر انتخابات نظارت نمايد.

: اتحاديه موظف است زمان دقيق انتخابات را حداقل دو هفته قبل از برگزاري انتخابات به هيأت نظارت 8بصره ت

 اعالم و نماينده خود را براي همكاري با نماينده ناظر هيأت معرفي نمايد.

انتخابرات  بايست حداكثر يك هفته بعد از برگزاري  : هرگونه شكايت نسبت به حسن انجام انتخابات مي2تبصره 

 به هيأت نظارت ارائه شود. هيأت نظارت به شكاياتي كه پس از اين مهلت قرح شده باشد رسيدگي نخواهد كرد.

: گزارش انتخابات اتحاديه توسط دبير هيأت در اولين جلسه پس از برگزاري انتخابات به جلسره هيرأت   7تبصره 

 شود. ارائه مي

د هيأت نظارت قرار نگيرد اتحاديه موظف به برگزاري كلي يا جزئري  : در  ورتي كه انتخابات مورد تأيي4تبصره 

 مجدد انتخابات خواهد بود.

  

 ر نظارت بر عملكرد مالي اتحاديه6ماده 

)رئوس ا لي ساختار اساسرنامه اتحاديره( آيرين نامره      4( از ماده 82-4ها موظف هستند بر اساس بند ) اتحاديه

زارش ترازنامه مالي اتحاديره را بره مجمر  عمرومي ارائره و جهرت اقرالع بره         اتحاديه اسالمي دانشگاهيان هر ساله گ

 دبيرخانه هيأت نظارت مركزي اعالم نمايد.

ماه فر ت دارند اساسنامه خود را با آيين  4هاي موجود از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل حداكثر  ر اتحاديه3ماده 

 مربوقه انطبا  دهند. هاي اسالمي و دستورالعمل اجرايي نامه اتحاديه تشكل

سرال بره    2هاي اسالمي دانشگاهيان براي اجراء به مردت   ر دستورالعمل اجرايي آيين نامه اتحاديه تشكل4ماده 

 .باشد به تصويب رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجرا مي 78/5/44 ورت آزمايشي در تاريخ 

 

 


