
  صفحه «1» از «11»

 

 

  بسمه تعالي

  

  سراسر كشور جامعه اسالمي دانشجويان اتحاديه رسمي اساس نامه

  )27/8/89: آخرين تغييرات(

  نامه برگزاري انتخابات و نظارت بر دفاتر دانشگاهي  آيينبه انضمام 

 )26/7/92: آخرين تغييرات(

  

  

 »كليات: فصل اول «

 .اساسنامه به اختصار اتحاديه ناميده مي شوداتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان كه در : نام: اصل يكم

هدف اتحاديه برنامه ريزي و سازماندهي فعاليت جمعي دفاتر جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاههاي كشور درجهت تعميق فرهنگ و معارف : اصل دوم

ها در راستاي پرورش نيروهاي توانمند در جهت اسالمي ، رشد بينش سياسي و انقالبي ، تقويت روحيه ي مسئوليت پذيري و گسترش مشاركت مدني آن

و ولي فقيه زمان ، بهره گيري بهينه از توانمندي اعضاي اتحاديه ) ره (بر اساس ديدگاه هاي حضرت امام خميني ) ص(تحقق آرمانهاي اسالم ناب محمدي 

شگاهي در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي، در چارچوب منافع در راستاي آئين و ميثاق مشترك و منافع ملي و برقراري ارتباط سازنده با تشكلهاي دان

 .نظام اسالمي مي باشد

محمد نصر  -5محمد رضا مراديان  -4مهدي فضائلي  -3محمد صادق سهالني  - 2امير حسين درخشان  -1:پنج نفر از برادران به نامهاي: اصل سوم 

نمودند ، هيات » جامعه اسالمي دانشجويان«اسالمي اقدام به آغاز فعاليت تشكيالتي تحت عنوان بنا به ضرورتهاي انقالب  1368اصفهاني كه در سال 

 .موسس اين تشكل ناميده مي شوند

 .مكان فعاليت دفتر مركزي ، شهر تهران بوده و مدت فعاليت اتحاديه نامحدود است: اصل چهارم

  .ن باقيد سال تاسيس به شكل زير استعالمت اتحاديه متخذ از اهداف، اصول و خط مشي آ: اصل پنجم 

 

 .باشد منابع مالي جامعه مشتمل بر دريافت هبه ، هديه و كمك هاي مشروع ديگر مي: اصل ششم 

 .باشد اسناد و مدارك تعهدآور با امضاي دبيركل يا قائم مقام وي و مسئول امور مالي اتحاديه معتبر مي: تبصره

 .ام، مهر و بودجه اتحاديه ممنوع مي باشد و بر طبق قوانين جاري كشور با آن برخورد خواهد شدهر گونه سوء استفاده از ن: اصل هفتم

هويت اسالمي اتحاديه و . اتحاديه خود را به واليت مطلقه فقيه، قانون اساسي، قوانين موضوعه ي كشور و آئين نامه هاي مصوب ملتزم مي داند: اصل هشتم

به هيچ وجه قابل تغيير ) مد ظله العالي(د به واليت مطلقه فقيه و حمايت و همكاري با روحانيت پيرو مقام معظم رهبرياصول مربوط به آن و همچنين اعتقا

  .نبوده و هر گونه انحراف از آن در حكم انحالل اتحاديه است



  صفحه «2» از «11»

 

 

  

  

  

 »اركان:فصل دوم «

 ات عالي نظارت ، مجمع نمايندگان ، كنگره، شوراي مركزي ، هي)عضو(دفتر دانشگاهي : اركان اتحاديه عبارتند از: اصل نهم

  

  

 

 )عضو(دفتر دانشگاهي 

دفاتر دانشگاهي جامعه اسالمي دانشجويان بر اساس قوانين جاري كشور تاسيس و با طي مراحل مذكور در اين اساسنامه به عضويت اتحاديه در : اصل دهم 

 .مي آيند

 : شروط عضويت در اتحاديه: اصل يازدهم 

 ح موارد ذيل در اساسنامه دفتر دانشگاهيقيد و تصري -1

 اعتقاد و التزام عملي اعضاي آن دفتر به واليت مطلقه فقيه -1-1

 پايبندي به اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب اتحاديه -2-1

. نفر است 3و حداكثر اعضاي آن تشكيل هيأت نظارت دفتر دانشگاهي كه مسئول يا نماينده كميسيون تشكيالت دفتر مركزي يكي از اعضاي آن باشد  -3-1

 .را به عهده دارد اين هيأت وظيفه تأييد صالحيت كانديداها، تأييد صحت انتخابات، حل و فصل مسائل داخلي دفتر و ساير موارد مطروحه در آئين نامه اتحاديه

 )اه، هيات نظارت و شوراهاي دانشكده ايمجمع عمومي، شوراي دانشگ(تعيين نحوه ي تشكيل و حدود اختيارات اركان دفتر دانشگاهي  -4-1

 حق عضويت هيچ فرد را نمي توان از وي سلب نمود مگر بر اساس ضوابط اتحاديه-5-1

 .در صورت خروج دفتر دانشگاهي از اتحاديه آن دفتر ملزم به تغيير نام و آرم خود مي باشد-6-1

 . نام آن دفتر دانشگاهي در زير آرمانطباق آرم دفتر دانشگاهي با آرم اتحاديه و لحاظ نمودن  -2

 :نحوه ي عضويت دفاتر در اتحاديه: اصل دوازدهم

ون پس از بررسي درخواست عضويت و اساسنامه دفتر دانشگاهي و همچنين احراز شروط مذكور در اساسنامه و آئين نامه هاي اتحاديه از سوي كميسي

 .ديه در مي آيددفتر دانشگاهي به عضويت اتحا, تشكيالت و شوراي مركزي

دفتر دانشگاهي پس از طي مراحل فوق و حضور در دو مجمع نمايندگان و حداقل سه ماه فعاليت به صورت عضو ناظر ، با تصويب سه پنجم : تبصره 

 .حاضرين مجمع نمايندگان عضو فعال محسوب مي شود

 :نحوه ي سلب عضويت دفاتر در اتحاديه: اصل سيزدهم

تشكيالت مبني بر تخلفات دفتر دانشگاهي و تصويب شوراي مركزي يا پيشنهاد يك سوم كل اعضاي مجمع نمايندگان مبني بر در صورت گزارش كميسيون 

 عدم صالحيت عضويت دفتر در اتحاديه، موضوع جهت بررسي در اولين مجمع نمايندگان به هيأت رئيسه مجمع ارائه شده و در صورتي كه دوسوم كل

 .الحيت آن دفتر بدهند عضويت آن در اتحاديه ملغي مي گردداعضاي مجمع راي به عدم ص

 در فاصله زماني بين تصويب شورا تا تصويب مجمع عضويت آن دفتر به صورت معلق ادامه دارد ومجمع مي تواند با نصاب دو سوم، راي به ادامه:  1تبصره

 . تعليق بدهد

 .ب عضويت دفتر راي ندهند عضويت دفتر مذكور به صورت فعال ادامه خواهد يافتدر صورتي كه دوسوم كل اعضاي مجمع به تعليق يا سل: 2تبصره

 :دفاتر دانشگاهي به اعتبار نوع عضويت به سه دسته تقسيم مي شوند: اصل چهاردهم 



  صفحه «3» از «11»

 

 

 .عضوي است كه تمام حقوق تعريف شده در اساسنامه و آئين نامه هاي اتحاديه را داراست: عضو فعال -1

 .است كه تمام حقوق تعريف شده در اساسنامه و آيين نامه هاي اتحاديه را به استثناي حق راي داراستعضوي : عضو ناظر -2

 .عضوي است كه تمامي فعاليتهاي آن تا زمان تعيين تكليف توسط مجمع نمايندگان متوقف گشته است: عضو معلق -3

 .رخواست تعليق دفتر را به شوراي مركزي ارائه دهددر صورت احراز موارد ذيل كميسيون تشكيالت مي تواند د: اصل پانزدهم 

 عدم صحت انتخابات -1

 اعالم مواضع سياسي بر خالف مواضع رسمي اتحاديه -2

 از دست دادن شرايط عضويت در اتحاديه -3

دفتر در مجمع عمومي آن دانشگاه دفاتر دانشگاهي توسط شوراي دانشگاه اداره مي گردند كه شوراي دانشگاه با راي مستقيم اعضاي آن : اصل شانزدهم 

  .برطبق آئين نامه هاي مصوب كشوري و آئين نامه هاي اتحاديه انتخاب شده اند

  

 

 شوراي مركزي

شوراي مركزي مسئوليت هدايت و مديريت اتحاديه را به عهده دارد و در قبال اقدامات خود به كنگره ، مجمع نمايندگان و هيات عالي نظارت : اصل هفدهم 

 .گو مي باشدپاسخ

 .گردند اعضاي شوراي مركزي با اكثريت نسبي آراي مستقيم و مخفي اعضاي كنگره براي مدت يك سال انتخاب مي: اصل هجدهم

 .عضويت در شورا قابل واگذاري نيست: تبصره

 :شرايط عضويت در شوراي مركزي: اصل نوزدهم 

 تزام عملي به آنمسلمان، پيرو خط امام، معتقد به واليت مطلقه فقيه و ال -1

 از اعضاء شايسته ي اتحاديه ، متصف به تقوي، حسن سابقه و متخلق به اخالق اسالمي -2

 داراي ديدگاه هاي صحيح اسالمي منطبق با آراء فقهاء اسالم شناس -3

 متعهد به خط كلي ، مواضع ، مرامنامه و اساسنامه اتحاديه -4

 دانشگاهحداقل يك دوره كامل عضويت در شوراي  -5

 آگاهي به مسائل سياسي ، اجتماعي و مقتضيات زمان -6

 ساعت مفيد در هفته براي امور شوراي مركزي 20تعهد وقت گذاري حداقل  -7

 ارائه ي گواهي اشتغال به تحصيل در ترم آتي تحصيلي ، در زمان كانديداتوري -8

 عدم اشتغال به مناصب سياسي-9

سه نفر از (ركزي نه نفر مي باشد كه يك سوم اعضا در هر دوره از خواهران انتخاب مي گردد و در هر دوره نيز چهار نفرتعداد اعضاي شوراي م: اصل بيستم 

 .به ترتيب آراء كسب شده به عنوان اعضاي علي البدل تعيين مي شوند) برادران و يك نفر از خواهران

 .متوالي بالمانع استانتخاب يك نفر به عنوان شوراي مركزي براي دوره هاي : 1تبصره

 . هرگونه تغيير در تعداد و تركيب جنسيتي اعضاي شورا در صورت تصويب در كنگره همان دوره امكان پذير است:2تبصره 

 : وظايف و اختيارات شوراي مركزي: اصل بيستم و يكم 

 ايي اتحاديهها در جهت تحقق اهداف و اداره امور اجر تهيه، بررسي و تصويب كليه طرح ها و برنامه -1

 هاي مربوطه نامه نظارت كامل بر فعاليتهاي اجرايي و تدوين آيين-2

نامه داخلي جهت اداره ي جلسات شورا در اولين  انتخاب دبيركل و قائم مقام دبيركل و مسئولين واحدهاي اجرايي از ميان اعضاي شورا و تصويب آئين-3

 جلسه



  صفحه «4» از «11»

 

 

 اتخاذ و اعالم مواضع سياسي ـ اجتماعي -4

 بررسي شرايط عضويت يا سلب عضويت دفاتردانشگاهي و نظارت بر نحوه فعاليت و انتخابات آنان -5

 پيشنهاد طرح عدم كفايت هر يك از اعضاي شوراي مركزي -6

 هاي انتخاباتي و معرفي نامزدها پس از تصويب در مجمع نمايندگان انجام ائتالف  -7

 هاي مربوط به آن نامه ر كنگره و تدوين آيينتشكيل و اداره ي كنگره ، اجراي انتخابات د -8

 تصويب بودجه ساليانه ، سازمان نما و شرح وظايف واحدهاي اجرايي -9

 برگزاري كنگره فوق العاده به منظور اصالح اساسنامه و يا انتخابات مجدد در صورت ابطال انتخابات شوراي مركزي -10

 برگزاري مجامع نمايندگان-11

لي سال مالي اتحاديه از شهريور ماه هر سال تا پايان مرداد ماه سال بعد خواهد بود كه تراز مالي هر سال در مردادماه توسط مسئول امور ما: اصل بيستم و دوم

 .گردد و پس از تأييد دبيركل جهت تصويب به شوراي مركزي ارائه مي

 .ف اتحاديه بدون تصويب شوراي مركزي فاقد اعتبار استهر گونه موضع گيري و فعاليت سياسي به نمايندگي از طر: اصل بيست و سوم 

 .طرح عدم كفايت يك عضو به در خواست چهار نفر از اعضا ارائه شده و با رأي دوسوم اعضاي شورا تصويب مي شود: اصل بيست و چهارم

 .ضويت از اتحاديه نمي گرددعزل اعضاي شورا منوط به تاييد هيات عالي نظارت بوده و سلب عضويت از شورا موجب سلب ع: تبصره 

انتخاب ، عزل يا پذيرش استعفاي دبيركل و قائم مقام وي و مسئولين هريك از واحدها با راي حداقل دو سوم اعضاي شورا امكان پذير : اصل بيست وپنجم 

 .است

ظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به در صورت فوت ، استعفا ، عزل و يا مرخصي هريك از اعضاي شوراي مركزي، شورا مو: اصل بيست و ششم 

 .جايگزيني يكي از اعضاي ذخيره به ترتيب آرا اقدام ونتيجه را به مجمع گزارش دهد

 .حداكثر مدت مرخصي اعضاي شورا يك ماه متوالي يا متناوب خواهد بود: تبصره 

و اداره ي جلسات شورا بر عهده ي دبير كل و در غياب وي بر عهده ي شورا حداقل هر دو هفته يك بار جلسه رسمي تشكيل خواهد داد : اصل بيست و هفتم

 .قائم مقام دبير كل خواهد بود

مگر در مواردي كه . يابد و تصميمات شورا با رأي دوسوم حاضرين معتبر است جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي: اصل بيست وهشتم 

 .رسد گزارش جلسات و مصوبات شورا تا آنجا كه مغاير با مصالح كلي اتحاديه نباشد به اطالع دفاتردانشگاهي مي. باشداساسنامه نصاب خاصي را تعيين كرده 

 .غيبت غير موجه عضو شورا در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، در حكم انصراف از عضويت در شوراي مركزي است: تبصره

مصوبات شوراي مركزي و نيل به تمامي اهداف نظام تشكيالتي و با توجه به گستردگي فعاليتها و اصل تقسيم كار، به منظور اجراي دقيق : اصل بيست و نهم 

 .گردند واحدهاي اجرايي اتحاديه تشكيل مي

ند و عملكرد آنان در باش هر يك از اعضاي شورا مكلف به پذيرش مسئوليت يكي از واحدها يا مسئوليتهاي واگذار شده ديگر از سوي شورا مي: اصل سي ام 

 .جلسات شورا بررسي مي شود

باشند و مي  مسئولين هر يك از واحدها موظف به معرفي قائم مقام واحد به شوراي مركزي و تشكيل شوراي واحد تحت مسئوليت خود مي: اصل سي و يكم

  .بايست انتخاب قائم مقام هر واحد به تصويب شوراي مركزي برسد

  

 

 هيئت عالي نظارت

به منظور نظارت بر فعاليت كلي اتحاديه و جلوگيري از هر گونه انحراف از آرمانهاي اسالمي و انقالبي و همچنين رعايت مفاد اساسنامه : سي و دوم  اصل

 .گردد اتحاديه و برطرف نمودن مسائل مورد اختالف، هيأت عالي نظارت اتحايه تشكيل مي

 : هيات عالي نظارت متشكل از: اصل سي و سوم 

 ماه 6دو نفر از اعضاي مجمع نمايندگان به انتخاب آن مجمع به مدت  -1



  صفحه «5» از «11»

 

 

 دو نفر به انتخاب كنگره ساالنه به مدت يكسال -2

 يك نفر از اعضاي شوراهاي مركزي سابق به انتخاب كنگره و به مدت يكسال -3

 .مانع استهاي متوالي بال انتخاب يك فرد جهت عضويت در هيأت عالي نظارت براي دوره: 1تبصره 

 .اعضاي هيأت عالي نظارت نبايد همزمان عضو شوراي مركزي باشند: 2تبصره 

اصل نوزدهم را دارا بوده و نبايد سابقه سلب عضويت، عدم كفايت يا بيش از سه نوبت توبيخ كتبي  4تا  1كانديداها بايد شرايط مندرج در بندهاي : 3تبصره 

 .داشته باشند

 .نظارت با راي سه پنجم كل اعضاي آن الزم االجرا است مصوبات هيات عالي: 4تبصره 

 .اين اصل دو نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند 2و  1براي منتخبين بند : 5تبصره 

 :شرايط كانديداها براي عضويت در هيأت عالي نظارت به صورت ذيل مي باشد: اصل سي و چهارم

 .قل يك دوره عضو شوراي دفتر دانشگاهي بوده باشندمنتخبين مجمع نمايندگان بايستي حدا -1

ه كامل سابقه دو نفر منتخبين كنگره بايستي از بين دبيران يا مسئولين واحد خواهران سابق يا كنوني دانشگاهها انتخاب شوند به شرطي كه حداقل دو دور -2

 .ي آنان نگذشته باشدعضويت در شوراي دانشگاه را داشته و بيش از يك سال از زمان فارغ التحصيل

 اعضاي شوراي مركزي نيز به شرط يك دوره كامل عضويت در شورا مي توانند كانديداي هيات عالي نظارت باشند: تبصره

يك نفر از اعضاي شوراهاي مركزي سابق به مدت يكسال به شرطي كه حداقل يك دوره كامل عضو شوراي مركزي اتحاديه بوده و حداقل سه سال از  -3

 .عضويت وي در شوراي مركزي اتحاديه گذشته باشد زمان

 .ه استمنظور از دوره در دفاتر دانشگاهي فاصله بين دو انتخابات ساليانه شوراي آن دفتر و در ساير موارد فاصله بين دو كنگره ساليانه اتحادي: تبصره

 :وظايف و اختيارات هيات عالي نظارت: اصل سي و پنجم

 ها و تأييد صالحيت داوطلبان عضويت در شوراي مركزي و هيأت عالي نظارت رهنظارت بر برگزاري كنگ -1

 نظارت عاليه و مستمر بر روند كلي اتحاديه -2

 گيري در رابطه با مسائل مورد اختالف كه از طريق عادي قابل حل نباشد تصميم -3

 تفسير مفاد اساسنامه و آئين نامه هاي اتحاديه -4

اي شوراي مركزي و ساير اركان و افراد اتحاديه بر اساس موارد ارجاع شده از سوي مجمع نمايندگان، شوراي مركزي، شكايت رسيدگي به تخلفات اعض -5

 دفتر دانشگاهي و افراد

 درخواست برگزاري كنگره فوق العاده به منظور اصالح اساسنامه -6

 اند گرديده و موظف شدهانجام كليه امور ديگري كه در اين اساسنامه نسبت به آنها تصريح  -7

 .نمايد گيري مي نسبت به تذكر، توبيخ، سلب مسئوليت اجرايي يا عزل اعضاي شوراي مركزي تصميم) 5(هيأت عالي نظارت در اجراي بند : تبصره

 .نامه داخلي اقدام خواهد كرد هيئت عالي نظارت در اولين جلسه رسمي خود نسبت به تدوين آئين: اصل سي و ششم

 .بايست گزارش كاري خود را در جلسات كنگره ارائه نمايد هيئت عالي نظارت در برابر كنگره پاسخگوست و مي: هفتم اصل سي و

  

  

 مجمع نمايندگان

به منظور برقراري ارتباط منظم تشكيالتي و ايجاد هماهنگي بين دفاتر اتحاديه و دفتر مركزي و همچنين نظارت بر عملكرد اجرايي : اصل سي و هشتم

 .راي مركزي ، مجمع نمايندگان متشكل از نمايندگان دفاتر دانشگاهي سراسر كشور تشكيل مي گرددشو

 .شوراي دانشگاه دو نفر از اعضاي خود را جهت شركت در مجمع نمايندگان معرفي مي نمايد: اصل سي و نهم

 .حق راي نمايندگان مجمع قائم به شخص بوده و قابل واگذاري نمي باشد:  1تبصره 

حق راي ) فاصله بين دو كنگره ي ساالنه(در صورت عدم حضور نماينده از دفتر دانشگاهي در سه مجمع متوالي يا چهار مجمع متناوب در هر دوره :  2بصره ت



  صفحه «6» از «11»

 

 

 .آن دفاتر در دو مجمع بعدي سلب مي گردد

 :وظايف و اختيارات مجمع نمايندگان: اصل چهلم 

 استماع گزارش فعاليتهاي شوراي مركزي -1

 ـ استماع گزارش فعاليتهاي دفاتر دانشگاهي2

 هاي اتحاديه و تعيين چارچوب مواضع سياسي تبادل نظر و ارائه راهكار پيرامون برنامه-3

 ـ تعيين نماينده در هيات عالي نظارت 4

 ـ استيضاح و پيشنهاد عزل اعضاي شوراي مركزي و مسئولين واحدهاي اجرايي 5

 مجمع نمايندگان جهت عضويت در كميسيون تشكيالت به مدت شش ماهانتخاب سه نفر از اعضاي  – 6

 .قائم مقام واحد تشكيالت و سه نفر اعضاي فوق مي باشد, كميسيون تشكيالت متشكل ازمسئول واحد تشكيالت : تبصره 

 در خواست برگزاري كنگره اصالح اساسنامه با راي دوسوم كل نمايندگان -7

 كه توسط شوراي مركزي تدوين شده ، با راي نصف بعالوه يك تصويب آئين نامه هاي اتحاديه

 .كليه آيين نامه ها بايد در چارچوب اساسنامه اتحاديه و مصوبات كنگره باشد: تبصره

 .مجمع نمايندگان در قبال عملكرد خود به كنگره پاسخگو مي باشد: اصل چهل و يكم 

مه هاي مصوب اين مجمع تشكيل شده و با حضورسه پنجم نمايندگان رسميت مي يابد و مصوبات جلسات مجمع نمايندگان مطابق آيين نا: اصل چهل و دوم

 .مگر آنكه نصاب ديگري در اساسنامه تعيين شده باشد. آن با راي نصف بعالوه يك حاضرين الزم االجراست

 .اه يك جلسه رسمي تشكيل خواهد شدمجمع مي باشد و حتي االمكان هر م 6تعداد مجامع نمايندگان در هر دوره حداقل : 1تبصره 

هيات رئيسه مجمع متشكل از دبير كل اتحاديه و دو نفر از اعضاي مجمع به انتخاب مجمع نمايندگان مي باشد كه طبق آيين نامه هاي مصوب : 2تبصره 

 .ماه به ترتيب آراء به عنوان نايب رئيس اول و دوم انتخاب مي شوند 6مجمع به مدت 

ي جلسات مجمع به عهده ي دبيركل اتحاديه مي باشد و حضور كليه ي اعضاي شوراي مركزي جهت ارائه توضيحات در خصوص عملكرد اداره : 3تبصره 

 .خود به دفاتر ضروري است

 .موضوعات پيشنهادي به در خواست يك سوم كل اعضاي مجمع نمايندگان در دستور كار قرار ميگيرد: 4تبصره 

دگان با تقاضاي كتبي حداقل بيست نفر از نمايندگان مي تواند نسبت به استيضاح هريك از اعضاي شوراي مركزي اقدام مجمع نماين: اصل چهل و سوم 

ت در صورتيكه بيش از نصف نمايندگان با پاسخ استيضاح شونده قانع نشوند مورد استيضاح و پيشنهاد مجمع در خصوص تذكر، توبيخ و سلب مسئولي. نمايد

 .و اقدام به هيات عالي نظارت ارجاع مي شوداجرايي جهت بررسي 

 .پس از تصويت هيات عالي نظارت ، عزل اعضاي شوراي مركزي منوط به راي دو سوم حاضرين خواهد بود: 1تبصره 

انع از درخواست استيضاح اعضاي شوراي مركزي بايستي يك هفته قبل از جلسه به اطالع عضو مربوطه برسد و عدم حضور عضو مذكور م: 2تبصره 

  .گيري مجمع نخواهد بود تصميم

  

 

 كنگره

 .باشد ترين مرجع تصميم گيري اتحاديه، متشكل از نمايندگان معرفي شده از طرف شوراي دانشگاه ها مي كنگره عالي:اصل چهل و چهارم 

 .يابد جلسات كنگره با حضور دوسوم كل اعضاء رسميت مي:اصل چهل و پنجم 

 .باشد قابل واگذاري نميعضويت در كنگره : 1تبصره 

هاي  اعالم تشكيل كنگره و دعوت از اعضاي آن حداقل پانزده روز قبل ازبرگزاري كنگره از طريق سايت يا ارگان اتحاديه يا يكي از روزنامه: 2تبصره 

 .كثيراالنتشار و يا دعوتنامه رسمي انجام مي شود

در صورت دو يا سه غيبت دفتر در مجامع يك حق رأي و در . است) هر نفر يك حق رأي(گاه نفر از اعضاي شوراي هر دانش 4كنگره متشكل از : 3تبصره 



  صفحه «7» از «11»

 

 

صورت غيبت بيش از سه جلسه دو حق رأي از نصاب فوق كاسته مي شود و در صورت گزارش كميسيون تشكيالت مبني بر عملكرد مطلوب آن دفتر 

ضمنا سازوكار اين راي تشويقي پس از تصويب در كميسيون تشكيالت در . مي شود دانشگاهي در طول سال تحصيلي يك حق رأي تشويقي به آن افزوده

 .اولين مجمع توسط مسئول واحد تشكيالت به دفاتر ابالغ مي گردد

 : وظايف و اختيارات كنگره: اصل چهل و ششم

 استماع گزارش دبيركل و نماينده هيات عالي نظارت -1

 ان هيأت عالي نظارتانتخاب اعضاي شوراي مركزي و نمايندگ -2

 بررسي عملكرد اتحاديه در فاصله دو كنگره -3

 .تصويب سياستهاي كلي براي فعاليتهاي سال آينده كه از سوي شوراي مركزي يا مجمع نمايندگان پيشنهاد شده است -4

 تصميم در مورد ادغام شدن اتحاديه در گروهي ديگر يا بالعكس -5

 .گردد مصوبات از طريق راي دوسوم كل اعضاي كنگره قابل اجراست برگزار مي 5بند  در جلساتي كه بمنظور اجراي: تبصره

 .گيري در حدود اختيارات خود را به فرد يا جمع ديگري واگذار نمايد تواند حق تصميم كنگره نمي: اصل چهل و هفتم 

است مگر در مواردي كه در اساسنامه نصاب خاصي تعيين كرده  مصوبات كنگره با راي نصف بعالوه يك حاضرين در جلسه قابل اجراء: اصل چهل و هشتم 

 .باشد

 .مذاكرات براي اعضاي اتحاديه علني و براي غير اعضاء منوط به نظر هيئت عالي نظارت است: تبصره 

 .گردد دوره نمايندگي كنگره يك سال است و كنگره عادي سالي يك مرتبه تشكيل مي: اصل چهل و نهم 

توانند تقاضاي تشكيل كنگره فوق  ت عالي نظارت، كنگره، مجمع نمايندگان و شوراي مركزي بطور جداگانه با رأي دوسوم اعضايشان ميهيا: اصل پنجاهم 

 .العاده بنمايند

اضرين ليكن اعضاي حاضر در جلسه كنگره فوق العاده با راي نصف بعالوه يك ح. دستور جلسه توسط مرجع درخواست كننده تعيين خواهد شد: تبصره 

 .توانند دستور جلسه جديدي پيشنهاد كنند مي

  .تغيير مدت زمان برگزاري كنگره از آنچه تعيين گرديده است بايد به تصويب دوسوم مجموع حاضرين برسد: اصل پنجاه و يكم 

  

  

  

 

 »فصل سوم ـ بازنگري و اصالح اساسنامه«

ركزي و يا مجمع نمايندگان براي اصالح اساسنامه طبق اصول مذكور، موضوع در اولين در صورت درخواست هيأت عالي نظارت، شوراي م: اصل پنجاه و دوم

اسنامه مجمع نمايندگان طرح و در صورت تصويب با رأي دوسوم كل اعضاي مجمع، شوراي مركزي موظف به برگزاري كنگره فوق العاده به منظور اصالح اس

 .مي باشد

 .تصويب دوسوم تمامي اعضاي كنگره برسد هرگونه تغيير در اساسنامه بايد به: تبصره
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 »فصل چهارم ـ تعطيلي يا انحالل«

 :اتحاديه به انحاء ذيل تعطيل يا منحل خواهد شد: اصل پنجاه و سوم

 نظر مقام عظماي واليت مبني بر انحالل يا تعطيلي اتحاديه -1

 رأي سه چهارم كل واجدين شرايط شركت در كنگره -2

 .گيرد كليه اموال و دارائيهاي اتحاديه متعلق به ولي فقيه بوده و در صورت انحالل در اختيار معظم له قرار مي : اصل پنجاه و چهارم

در كنگره ويژه اصالح اساسنامه بررسي و تصويب گرديد و از  27/8/89اين اساسنامه در پنجاه و پنج اصل و سي وپنج تبصره در تاريخ : اصل پنجاه و پنجم 

 .م االجرا استهمان كنگره الز
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  نامه برگزاري انتخابات و نظارت بر دفاتر دانشگاهي  آيين

 

انجام ـ انتخابات شوراي دانشگاههاي جاد بصورت ساليانه و با نظارت نماينده كميسيون تشكيالت اتحاديه و نماينده هيئت نظارت دانشگاه مربوطه  1

 .پذيرد مي

نفر از  1نفر از برادران و  3شوند كه عالوه براعضاي منتخب،  با رأي اعضا جاد آن دانشگاه انتخاب ميباشند كه  نفر مي 9ـ اعضاي شوراي دانشگاه  2

درصورت نياز با در خواست شوراي آن دانشگاه و تصويب در مجمع عمومي دانشگاه مربوطه، شوراي . شوند خواهران بعنوان عضو علي البدل برگزيده مي

 .نفر از خواهران بعنوان عضو علي البدل برگزيده ميشوند 1ز برادران و نفر ا2نفر ميباشند كه  7دانشگاه 

 .در دانشگاه هاي تك جنسيتي صدق نميكند 2تركيب جنسيتي بند شماره : 1تبصره

نفر آن  5فره ميبايست ن 7در شوراهاي . نفر آن از خواهران ميباشند 3نفر آن از برادران و 6نفره به اين صورت است كه  9نسبت جنسيتي در شوراي : 2تبصره 

ضمنا در صورت نياز با درخواست شوراي مركزي آن دانشگاه و ) باشد در شوراهاي انتصابي حد نصاب نفر الزم نمي(نفر آن از خواهران باشد  2از برادران و 

 .تصويب درمجمع عمومي همان دانشگاه هر گونه تغيير در تركيب جنسيتي اعضاي شورا امكان پذير ميباشد

نفر از  3نفر از برادران و  7نفره ، حداقل  7نفر از خواهران و براي شوراي  4نفر از برادران و  9نفره بايد حداقل  9براي برگزاري انتخابات با شوراي ـ  3

 .خواهران داوطلب باشند

 .ي دهند، را2بند 2نفر از دواطلبان، با رعايت تركيب تعيين شده در تبصره 9ـ راي دهندگان مجازند تنها به  4

 :شرايط عضويت در شوراي مركزي دانشگاه -5

 مسلمان، پيرو خط امام، معتقد به واليت مطلقه فقيه و التزام عملي به آن -الف

 از اعضاء شايسته ي دانشگاه ، متصف به تقوي، حسن سابقه و متخلق به اخالق اسالمي - ب

 شناس داراي ديدگاه هاي صحيح اسالمي منطبق با آراء فقهاء اسالم -ج

 متعهد به خط كلي ، مواضع ، مرامنامه و اساسنامه ي دفتر دانشگاهي و اتحاديه جاد -د

 آگاهي به مسائل سياسي ، اجتماعي و مقتضيات زمان -ه

 ساعت مفيد در هفته براي امور شوراي مركزي 20تعهد وقت گذاري حداقل  -و

 دانشجو بودن در طول دوره ي فعاليت در شوراي مركزي -ز

 م اشتغال به مناصب سياسيعد-ح

 .توانند جهت عضويت در شوراي مركزي آن دانشگاه دواطلب شوند گذرد مي ماه از عضويت فعال آنان مي 3ـ كليه اعضاي جاد كه حداقل  6

 .ماه عضويت فعال بر عهده ي واحد تشكيالت دفتر ميباشد كه مي بايست به تاييد هيئت نظارت دفتر برسد 3تشخيص : تبصره

 .روز قبل از برگزاري، طي نامه ي رسمي به اطالع كميسيون تشكيالت اتحاديه برسد 20زمان بندي روند برگزاري انتخابات بايد حداقل -7

 شود كه اعضاي آن با پيشنهاد شوراي دانشگاه و تأييد هيئت نظارت جاد آن ـ براي انجام مراحل انتخابات ستادي مركب از اعضاي جاد دانشگاه تشكيل مي 8

 .)اعضاي ستاد انتخابات حق كانديداتوري در انتخابات را ندارند. (شوند دانشگاه تعيين مي

 .روز كاري ادامه خواهد داشت 4روز پيش از روز برگزاري انتخابات و به مدت حداقل 12ـ شروع ثبت نام از دواطلبان حداقل به فاصله  9

ت عمومي شامل تاريخ و مدت ثبت نام و زمان و مكان برگزاري انتخابات، در سطح دانشگاه ميبايست روز قبل از برگزاري انتخابات تبليغا 15حداقل : تبصره

 .انجام شود

شود و ستاد برگزاري انتخابات  ها شامل وضعيت آموزشي و انضباطي كانديدا توسط هيئت نظارت برتشكل هاي دانشگاه انجام مي ـ احراز اوليه صالحيت 10

 .روز مانده به انتخابات از هيئت نظارت دانشگاه دريافت كرده و به اطالع داوطلبان برساند 5تا  ميبايست نتيجه را حداقل

كه حضور نماينده ي كميسيون تشكيالت  –ـ بررسي نهايي صالحيت داوطلبان بوسيله ي مصاحبه ي حضوري هيئت نظارت دفتر دانشگاهي جاد  11

 .دانجام ميشو - اتحاديه در آن جلسه الزامي ميباشد



  صفحه «10» از «11»

 

 

حداقل تا دو روز پيش از برگزاري انتخابات با توافق و هماهنگي كميسيون تشكيالت و هيئت نظارت دفتر، زمان دقيق جلسه ي مصاحبه ي : 1تبصره

 .حضوري كانديدا مشخص گرديده و به اطالع كانديدا برسد

 .راي هيچكدام از اعضاي هيئت نظارت قابل واگذاري نميباشد: 2تبصره

 .ورت غياب يك يا دو نفر هيئت نظارت دفتر، نظر نهايي با نماينده ي كميسيون تشكيالت اتحاديه ميباشددر ص: 3تبصره

 :ـ موارد اجرايي زير جهت برگزاري هر چه بهتر انتخابات الزاميست 12

الت دانشگاه تهيه و به ستاد برگزاري براي جلوگيري از شركت افراد غير عضو در انتخابات ليست اسامي افراد واجد شرايط راي توسط واحد تشكي) الف

 .شود انتخابات ارائه مي

 . احراز هويت دانشجويي جهت تحويل گرفتن تعرفه راي الزامي ست) ب

ينده ي تاييد نماانتخابات فقط با تعرفه هاي واحد تشكيالت اتحاديه جاد كه بايد ممهور به مهر جاد آن دانشگاه باشند رسميت مي يابد و يا تعرفه ي مورد ) ج

 .كميسيون تشكيالت اتحاديه جاد

 .شود شمارش آراء توسط ستاد انتخابات با نظارت هيئت نظارت دفتر دانشگاهي جاد انجام مي) د

 .كند ـ نماينده كميسيون تشكيالت پس از پايان انتخابات گزارش خود را به دبير واحد تشكيالت اتحاديه ارائه مي 13

 .دانشگاه بر عهده ي نماينده ي كميسيون تشكيالت اتحاديه مي باشد ـ تاييد نهايي صحت انتخابات 14

 .در صورت اعتراض يا گزارش تخلف انتخاباتي موارد به هيئت عالي نظارت اتحاديه ارجاع داده ميشود: تبصره

 :شود ـ بعضي از عواملي كه منجر به ابطال انتخابات مي 15

 .)در صورتيكه تعداد آراء آنان در نتيجه انتخابات موثر باشد(ضافي در صندوق راي دادن افراد غير عضو در جاد و آراي ا) الف

 .دخالت افراد غير مسئول و يا ذي نفع در انتخابات، در امر راي گيري و شمارش آراء) ب

هت انتخاب دبير و مسئولين واحدهاي شورا ـ اولين جلسه شورا حداكثر تا دو هفته پس از تاييد نهايي انتخابات، با حضور بدون راي دبير سابق آن دفتر، ج 16

 .شود و صورت جلسه آن به اطالع كميسيون تشكيالت اتحاديه و هيئت نظارت دانشگاه ميرسد تشكيل مي

 .در صورت عدم حضور دبير سابق، نماينده ي هيئت نظارت آن دفتر در جلسه ي تعيين دبير شركت ميكند: 1تبصره 

 .ي هيئت نظارت دفتر بالفاصله پس از انتخاب دبير ميبايست جلسه ي شورارا ترك كنددبير سابق يا نماينده : 2تبصره 

 :شود مواردي كه منجر به تشكيل شوراي انتصابي مي -17

 انحالل شوراي دانشگاه: الف

 .)آن آمده است توضيح كامل 21كه در بند ( هايي كه انتخابات آنها بدون داليل موجه در موعد مقرر برگزار نشود شوراي دانشگاه: ب

 .)توضيح كامل آن خواهد آمد 19كه در بند ( شوراهاي تازه تأسيس دانشگاهها: ج

با پيشنهاد هيئت نظارت آن دفتر و با تاييد كميسيون تشكيالت اتحاديه منصوب ميگردد و موظف است حداكثر تا  17شوراي انتصابي در مورد الف بند: تبصره

در غير اينصورت، . تحاديه، انتخابات شوراي مركزي و هيئت نظارت آن دفتر را با نظارت هيئت نظارت دفتر برگزار كندسه ماه با نظر كميسيون تشكيالت ا

در صورت اثبات تخلف هيئت نظارت دفتردانشگاهي در برگزاري انتخابات .( موضوع تعليق دفتر، براي بررسي به شوراي مركزي اتحاديه جاد ارجاع داده ميشود

نظارت اتحاديه يا نبود هيئت نظارت آن دفتر دانشگاهي ، نماينده كميسيون تشكيالت مسئول انتصاب شوراي انتصابي و سپس تنها ناظر  در هيئت عالي

 .)برگزاري آن انتخابات خواهدشد

 . تواند با صدور حكم بدوي انحالل شوراي دانشگاه را اعالم كند كميسيون تشكيالت اتحاديه يا هيئت نظارت دفتر مي -18

 :مواردي كه منجر به صدور حكم بدوي انحالل شوراي دانشگاه ميشود به شرح زير است

 )كليات اساسنامه دفتر 3بند (تخطي وانحراف از اصول مطروحه در اساسنامه دفتر: الف

 نامه برگزاري انتخابات و نظارت بر دفاتر دانشگاهي  عدم رعايت موارد آيين: ب

 ي شورااز نصاب افتادن تعداد اعضا: ج

روز از تاريخ صدور حكم بدوي، اعتراض كتبي خود را جهت تجديدنظر و صدور حكم  10توانند حداكثر ظرف مدت  شوراي منحل شده در صورت اعتراض مي

 .نهايي به هيئت عالي نظارت اتحاديه ارسال كنند



  صفحه «11» از «11»

 

 

شود كه اين شورا موظف به برگزاري انتخابات  الت جاد تعيين مياولين شوراي مركزي با معرفي هيات موسس دفتر دانشگاهي و تاييد كميسيون تشكي -19

باشد و تا قبل از برگزاري  ماه تحصيلي، با نظارت نماينده ي كميسيون تشكيالت اتحاديه مي 4هاي الزم، حداكثر ظرف مدت پس از فراهم كردن زمينه

 .باشد انتخابات هيات موسس مرجع اصلي جاد دانشگاه مربوطه مي

نفره، موجب از رسميت  7عضو در تركيب اوليه ي اعضاي شوراهاي  3نفره، يا تغيير بيش از  9عضو در تركيب اوليه ي اعضاي شوراهاي  4بيش از  تغيير -20

 .ميشود 18افتادن شورا خواهد شد و مشمول بند 

شوراي مركزي قبلي اعتبار قانوني دارد و موظف است نواقص ، )ماه پس از انتخابات قبلي 12(در صورت ابطال يا عدم برگزاري انتخابات در موعد مقرر  -21

 .در صورت صالحديد كميسيون تشكيالت مدت مذكور قابل تمديد ميباشد.انتخابات را برطرف وحداكثرتا يك ماه تحصيلي انتخابات برگزار نمايد

جهت برگزاري انتخابات ،  17صابي با توجه به تبصره ي بند درصورت عدم برگزاري در مدت تمديد شده ي مقرر، شوراي مركزي منحل وشوراي انت: تبصره

 .معرفي خواهد شد

در مجمع نمايندگان اتحاديه جامعه اسالمي دانشجويان بررسي و تصويب گرديد و از همان تاريخ  26/7/92تبصره در تاريخ  12بند و  22اين آيين نامه با  -22

 الزم االجرا است

 


