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  بسمه تعالي

  

  »ابالغ تذكر كتبي«

  

  هيئت نظارت جامعه اسالمي دانشگاه صنعتي قم: از

  جناب آقاي علي امامي_دبير جاد صنعتي قم: به

ضمن عرض سالم و خداقوت و نيز تسليت ايام فاطميه ضمن تشكر از تالش ستودني حضرتعالي در ترم اول 

نظر به ارجاع موارد اختالفي از سوي برخي اعضاي شوراي مركزي نسبت به عملكرد ترم تحصيلي سال گذشته؛ 

  :تذكرات زير به منظور تصحيح رويه هاي آتي و تبيين برخي نكات از سوي هيئت نظارت يادآور مي گرددگذشته، 

شورا مطلع مي در حوزه ارتباط موثر با نهادهاي خارج از دانشگاه همان گونه كه حضرتعالي و ساير اعضاي  .1

باشند؛ در سال هاي گذشته نيز رويه ي جامعه اسالمي دانشجويان با توجه به محدوديت هاي شديد 

اصل هشتم به تالش براي جذب منابع از نهادهاي در تخصيص منابع مالي به تشكل، با توجه به  دانشگاه

ت نهاد رهبري، وزارت علوم، نظير استانداري، معاون درون دانشگاهي و نهادهاي برون دانشگاهي مشروعي

ضمن ارائه گزارش از فعاليت ها و شرح نيازها صورت مي ... وزارت ارشاد و اداره كل ارشاد استان و

پذيرفته است كه امري مطلوب و پسنديده و نشانگر توان رايزني در تشكل است؛ منوط به اين كه اخذ منابع 

نين بوده است و ان شاء اهللا در آينده نيز همين رويه منجر به خدشه به حريت تشكل نگردد كه تا امروز چ

 .ادامه يابد

جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي قم؛ طبق اساسنامه عضو اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان مي  .2

لذا هرگونه . باشد و خود را ملزم به پذيرش اساسنامه اتحاديه و ارتباط مستمر با دفتر مركزي نموده است

اعم از بي اعتنايي نسبت به نامه ها و درخواست هاي دفتر مركزي و عدم (ارتباط با دفتر مركزي در كاستي 

) حضور در مجامعي كه طبق اساسنامه دبير و يك نفر از اعضاي شورا موظف به حضور در آن مي باشند

ه فرصت و همچنين از دست دادن فرصت هايي نظير همايش هاي سراسري اتحاديه ك. غيرقابل قبول است

ظرفيتي براي ارتباط با دفاتر ساير استان ها و نيز جذب و آشنايي اعضاي جديد با اتحاديه مي باشد؛ 
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مقتضي است نسبت به حضور جدي دفتر در همايش ها و مجامع آتي اتحاديه اهتمام . پذيرفتني نيست

  .بيشتري صورت پذيرد

امه ابالغ شده، هرگونه ارتباط برادران شورا با طبق نظرات گذشته هيئت نظارت و نيز آخرين تفسير اساسن .3

لذا دبير موظف است . واحد خواهران خارج از شورا تنها توسط دبير و يا قائم مقام وي صورت مي پذيرد

خواهران اختصاص دهد  فرصت مقتضي براي تبيين مسائل و درخواست هاي واحدهاي گوناگون از واحد

لذا به نظر مي رسد در زمينه ارتباط و  ).اسخگويي به دبير مي باشدوظف به پكما اين كه واحد خواهران م(

 تاخير و ناهماهنگي و نيز پيگيري مطالبات اين واحد به واحد خواهران ي شورااطالع رساني برنامه ها

همچنين با توجه به اين كه برخي  .صورت پذيرفته كه مي بايست در ترم آتي مورد اصالح قرار گيرد

ايجاد شده در حوزه فعاليت هاي واحد خواهران ممكن است ناشي از ارتباط موازي ساير ناهماهنگي هاي 

 .اعضاي شورا با اين واحد باشد؛ دبير موظف به گزارش موارد به هيئت نظارت مي باشد

به نظر مي رسد منابع مالي حداقلي نيز به منظور انجام  ،فعاليت شورا براي علي رغم تمايل واحد خواهران .4

لذا مقتضي است در اولين فرصت . ها طي ترم تحصيلي گذشته در اختيار اين واحد قرار نگرفته است برنامه

 .ميزان حداقلي اعطاي هزينه متناسب با منابع موجود به واحد خواهران صورت پذيرد

دبير موظف است با ارائه اسناد توسط خود يا معاون مالي؛ در اولين جلسه آتي شورا صورت هاي مالي و  .5

به منظور شفاف نابع جذب شده و متقابال ريز هزينه هاي انجام شده توسط جاد در ترم تحصيلي گذشته را م

اين گزارش محرمانه تلقي شده و هيچ يك از اعضاي شورا .(به شورا و هيئت نظارت گزارش دهدسازي 

 .)حق ارائه يا نقل آن به خارج از شورا را ندارند

ل هاي دانشگاه؛ اساس ارتباط مي بايست بر برادري و حسن ظن باشد در خصوص نوع رابطه با ساير تشك .6

ضمن تشكر از . و اختالف ساليق پايه اي براي پويايي دانشگاه و شكل گيري فضاي آزاد انديشي باشد

بحث هاي جدي و دوسويه اي كه در نشريات جاد در ترم گذشته در مقام پاسخگويي به برخي شبهات 

ل گيري تبادل نظر و نوعي رقابت از نوع اخالقي با ديگر تشكل ها بود و انجام مي گرفت و سبب شك

پيشنهاد ادامه اين رويه در نشريات و برنامه ها و مناظرات دوسويه؛ اما رفتار عصبي اخير صورت گرفته پس 

 از مناظره آقاي سليمي نمين و خانم كواليي به هيچ وجه در شان جامعه اسالمي دانشجويان نبوده و تنها
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لذا تذكر جدي به دبيرتشكل و دبيرسياسي نسبت به لزوم . زمينه را براي تنش غيرعقاليي فراهم مي نمايد

 .پيشگيري از بروز چنين اتفاقاتي در آينده داده مي شود

علي رغم فعاليت هاي مفيد و متعدد صورت گرفته در ترم گذشته، به نظر مي رسد در حوزه جذب اعضاي  .7

اعضاي فعلي كم كاري صورت پذيرفته كه البته اين قصور متوجه همه اعضاي شورا و جديد و ساماندهي 

در عضو گيري امري مهم است شكي نيست؛ اما » كيفيت«در اين كه . خصوصا واحد تشكيالت نيز مي باشد

نفس اين كه يك دانشجو خود را عضو يك تشكل اسالمي دانشگاهي بداند و بپذيرد كه نامش ذيل نام يك 

در دانشگاه درج شود مغتنم است و نبايد به بهانه كيفي نبودن اعضا از عضوگيري اجتناب » اسالمي« گروه

تمام اعضاي شورا مي بايست در طول ترم آتي برنامه جدي براي پذيرش اعضاي جديد داشته باشند . شود

 .تا پشتوانه اي براي قوت تشكل در شوراي بعدي را فراهم نمايد

ستار «چرا كه . پيشه كنيم» عيب پوشي«د كه همه ما مي بايست نسبت به يكديگر در آخر متذكر مي شو .8

بودن صفت ثبوتيه الهي است كه همه ما نيز مي بايست آن را در خود بپرورانيم و زمينه مهرباني و » العيوب

 چندين مورد ازهيئت نظارت در ترم تحصيلي گذشته نسبت به . رافت نسبت به يكديگر را فراهم آوريم

به واسطه همين ، امر كه علي رغم تحقيق و اطمينان از صحتاعضاي شورا مطلع گرديد  رفتار ناپسند برخي

و مرام » خطاپوشانه«از دبير و همه اعضاي شورا تقاضا مي شود رفتار  لذا. نكته، عكس العملي نشان نداد

 .به يكديگر را در نظر داشته باشندنسبت » علي وار«

 

  تي قمهيئت نظارت جاد صنع

14/12/93  

 

  

  

  اعضاي شوراي مركزي جاد دانشگاه صنعتي قم-: رونوشت

  


