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 «کلیات  –فصل اول » 
 شود.ینامیده م جاد: جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم که در اساس نامه به اختصار نام اصل یکم:

: برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت جمعی از دانشجویان دانشگگاه صگنعتی قگم در جتگت تعمیگن فرهنگا و معگار  هدف اصل دوم:

هگا در راسگتای پگرورش نیروهگای یاسی و انقالبی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و گسترش مشگارکت مگدنی  ناسالمی، رشد بینش س

 های حضرت امام خمینی و ولی فقیه زمان.های اسالم ناب محمدی )ص( بر اساس دیدگاهتوانمند در جتت تحقن  رمان

والیت مطلقه فقیه و حمایت و همکاری بگا روحانیگت پیگرو  هویت اسالمی جاد و اصول مربوط به  ن و همچنین اعتقاد به اصل سوم:

 باشد.مقام معظم ولی فقیه، به هیچ وجه قابل تغیر نبوده و هرگونه انحرا  از  ن در حکم انحالل جاد می

)کگه  جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم به عنوان عضوی از اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان سراسگر کشگور اصل چهارم:

روابگ  مگنظم و منسگجم  یاتحادیگه دارا ینامهنامگه و اسگاسگردد و ضمن پذیرش مگرامیشود( محسوب میبه اختصار اتحادیه نامیده م

 تشکیالتی با  ن بوده و همّ خود را در تقویت تشکیالت دانشجویی مبذول خواهد داشت. 

 باشد.یم زیرکل با قید سال تأسیس به شکل عالمت جامعه متخذ از اهدا ، اصول و خ  مشی این تش اصل پنجم:

 
 8811سال تاسیس :                                                                                                                                                                              

گیگری مربگوط بگه موضگ  ،و نظر شورای مرکزیتواند مطابن با دستورات رهبر انقالب یمی دانشجویان مجامعه اسالدبیر  اصل ششم:

 مطرح کند. ، به صورت فعالمسائل سیاسی را در سطح دانشگاه

وب هگای مصگی کشور و  یین نامگهجاد تشکلی غیر انتفاعی و ملتزم به قانون اساسی، والیت مطلقه فقیه، قوانین موضوعه اصل هفتم:

 باشد و بر طبن قوانین کشور و این اساس نامه با  ن برخورد خواهد شد.یی  ن ممنوع مبوده و هر گونه سوء استفاده از نام، متر و بودجه

 باشد.مشروع دیگر می یهامناب  مالی جامعه مشتمل بر دریافت بودجه سالیانه از دانشگاه، هدیه و کمکـ  هشتماصل 

ه از مترماه تا پایان شتریورماه سال بعد خواهد بود و تراز مالی هر سال در مردادماه توس  مسگئول امگور مگالی سال مالی جامع :8تبصره 

 گردد.تتیه و تنظیم و پس از تأیید دبیر جتت تصویب به شورای دانشگاه ارائه می

 .باشدمعه معتبر میاسناد و مدارك تعتد ور با امضای دبیر یا قائم مقام وی و مسئول امور مالی جا: 2تبصره 

 

 «ارکان  –فصل دوم » 
 مرکزی، مجم  عمومی. یدانشکده، شورا یارکان اصلی جاد عبارت اند از: هیئت مؤسس، هیئت نظارت، عضو، شورا :نهماصل 

 «هیئت مؤسس » 
ب اسگالمی اقگدام بگه انقال یهابنا به مقتضیات زمان و ضرورت 8811صنعتی قم که در سال  تعدادی از دانشجویان دانشگاه :دهم اص

 شوند.ی غاز فعالیت تشکیالتی تحت عنوان جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم نمودند، هیئت مؤسس جاد نامیده م

 باشد:نفر به شرح ذیل می 5تعداد اعضای هیأت مؤسس  :8تبصره
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 محمد حسن صادق پور گ  8  سبحان  قاجانی گ  2   گ سید مجتبی فیاض 8

  

     محبوبه نیک بیان گ  5سعید جوکار                                                  گ    4

 

 

 هیئت نظارت:
وظیفگه  نامیده می شود، «هیئت نظارت جاد»که به اختصار : هیئت نظارت جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم   یازدهم اصل

د انتخابات، تفسیر ابتامات اساس نامه و حل و فصل مسائل داخلی جاد صنعتی قم را به شورای مرکزی، تأیی یتأیید صالحیت کاندیداها

 باشد.یعتده دارد، از ارکان متم جاد م
 باشد:ینفر م 5ترکیب هیئت نظارت جاد صنعتی قم شامل  :دوازدهم اصل

 اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان. یهامسئول واحد تشکیالت و امور شترستان  -8

  مرکگزی جامعگه  ینفر از اعضای سابن جامعه اسالمی دانشجویان به شرطی که حداقل یک دوره سابقه عضویت در شورا دو  -8و2

 ها را داشته باشد به انتخاب مجم  عمومی.اسالمی دانشجویان یکی از دانشگاه

 ییک نفر از اعضای شورای مرکزی فعلی یا سابن به انتخاب شورای مرکزی دفتر دانشگاه  -4

 یا نماینده  ن مسئول نتاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه   -5

 «عضو» 
ی رشگد به منظور تحقن اهدا  جاد و ایفای نقش  ن در انسجام و هماهنگی نیروهگای مگؤمن و فگراهم  وردن زمینگه :سیزدهماصل 

د و ینمایدر کنار یکدیگر، جاد اقدام به عضوگیری م اعتقادی، اخالقی و سیاسی و همچنین پرورش بینش افراد یهاشیاستعدادها و گرا

 شود.یترین ارکان محسوب مرو عضو در جاد از اساسیاز این

هر دانشجوی مسلمان، متعتد و پیروی والیت مطلقه فقیه و مبانی جمتوری اسالمی و ملتزم به قانون اساسی و قوانین  :چهاردهماصل 

تواند با تکمیل فرم مربوطه به عضویت عادی یجاد را پذیرفته باشد، م ینامهنامه و اساسمرام های مصوب کهموضوعه کشور و  یین نامه

 د.یجاد در 

 شود.یمرکزی دانشگاه سلب عضویت و از جاد اخراج م ی  عدول کند، با تصویب شورایچنانچه عضوی از این شرا :8تبصره

 مرکزی جاد ارائه نماید. یت مکتوب جتت بررسی به شوراتواند استعفای خود را به صوریهر عضو م :پانزدهماصل 

 در صورت مخالفت با استعفای عضو باید دالیل مخالفت به صورت مکتوب به عضو ارائه شود. :8تبصره

  عضویت عگادی و پگذیرش  ن و یگا سگلب عضگویت در صگورت نقگ  یمرکزی جاد مرج  تشخیص شرا یشورا :شانزدهماصل 

 باشد.ی  میشرا

-نامه های تشکیالتی است که در چتارچوب اساس نامه و منطبن با مرامضواب  و  یین یهر عضو جاد موظف به اجرا :مهفدهاصل 

 نامه باشد.

  عضویت برای او احراز شده باشد و به صورت فعال با یهر عضو که حداقل سه ماه از عضویت او گذشته باشد و شرا :هجدهماصل 

تواند بگه عضگویت فعگال جگاد یدانشگاه م یداشته باشد با پیشنتاد واحد تشکیالت و تصویب شوراهمکاری  یییکی از  واحدهای اجرا

 د.یدر 

حن امر به معرو  و نتی از منکر نسبت به مسائل تشکیالتی برای هر عضگو جگاد محفگوس اسگت، بلکگه نسگبت بگه  ن  :نوزدهماصل 

 باشد.یمسئول م
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 « دانشكده یشورا» 
طگه جغرافیگایی فعالیگت یتر، حهای فعالیت جامعه و به منظور نظارت هر چه دقیگنسعت و گستردگی عرصهبا توجه به و اصل بیستم ـ

 شود.ای تقسیم میهای جداگانهتشکیالتی جامعه به دانشکده

 کنند. توانند ایجاد و شروع به فعالیتیمرکزی، دفاتر دانشکده ای م یبر حسب گسترش و توسعه دانشگاه با صالحدید شورا :8تبصره 

 های داخلی جامعه خواهد بود. نامهنییکیفیت ارتباط تشکیالتی و تعداد دفاتر و شرح وظایف و سازمان نمای  ن بر طبن   :2تبصره 

دبیر جاد دانشکده با انتخاب شورای دانشکده و پیشنتاد مسئول واحد تشکیالت جاد دانشگاه و تصویب شورای  اصل بیست و یکم ـ

 گردد.ر جامعه منصوب مییتوس  دبدانشگاه انتخاب و 

 

 

 «مرکزی  یشورا» 
مرکزی دانشگاه مسئولیت اساسی رهبری و مدیریت جاد را به عتده دارد و در مورد مصوبات و عملکرد  یشورا اصل بیست و دوم:

 باشد.یخود در قبال مجم  عمومی و اتحادیه مسئول م

مستقیم و مخفی اعضای مجم  عمومی و  یباشد که با اکثریت نسبی  راینفر م 9مرکزی  یتعداد اعضای شورا اصل بیست و سوم:

و در هر دوره سه نفر )دو نفر  قگا و یگک نفگر خگانم( بگه  گردندیک ساله انتخاب می ، برای یک دوره یهای واجد شرااز میان کاندیدا

 گردند.ترتیب  راء کسب شده به عنوان اعضاء ذخیره انتخاب می

 باشد.برگزاری اولین انتخابات در مجم  عمومی نصب و عزل اعضای شورای دانشگاه به عتده هیأت مؤسس می تا پیش از :8تبصره 

اسگالمی دانشگگاهیان  یهاو  یین نامه تشکل ینامه واحد تشکیالت دفتر مرکز یین نامه انتخابات مطابن با اساس نامه و  یین :2تبصره 

 گردد.مشخص می

دانشگاه و تأییگد اتحادیگه امکگان پگذیر  یمرکزی با پیشنتاد شورا یتعداد و ترکیب جنسیتی اعضای شورا هر گونه تغییر در :8تبصره 

 است.

 .عضویت در شورا قابل واگذاری نیست :4تبصره 

 

را بگه  شرای  عضویت در شورای دانشگاه(مرکزی ) یاتحادیه احراز صالحیت متقاضیان کاندیداتوری شورا اصل بیست و چهارم:

   عمومی عضویت )اصل دوازدهم(، به قرار زیر است:ی  کاندیداتوری، عالوه بر شرایرد که شراعتده دا

 الف: مسلمان، پیرو خ  امام، اعتقاد به والیت مطلقه فقیه و التزام عملی به  ن.

 ب: از اعضاء شایسته جامعه، متصف به تقوی، حسن سابقه و متخلن به اخالق اسالمی.

 فقیه زمان.یح اسالمی منطبن با  راء فقتاء اسالم شناس و پیرو ولیصح یهادگاهیپ: دارای د

 ت: متعتد به خ  کلی، مواض ، مرامنامه و اساسنامه جامعه.

 : داشتن سابقه حداقل سه ماه عضویت در جامعه.ث

 :  گاهی به مسائل سیاسی، اجتماعی و مقتضیات زمان.ج

 ساعت در هفته. 22: تعتد وقت گذاری مفید حداقل چ

 واحد درسی 85ح : گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی و 

 تا پایان تحصیالت دانشگاهی در زمان کاندیداتوری.تحصیلی  واحد 22: باقی ماندن حداقل خ
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 .کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه: نداشتن حکم قطعی در د

 : نداشتن سابقه مشروطی دو ترم متوالی یا سه ترم متناوب.ذ

 باشد.اولین انتخابات شرط حداقل یک سال سابقه عضویت در جامعه ساق  می در مورد :8تبصره 

 انتخاب یک نفر بعنوان عضو شورای دانشگاه برای حداکثر سه دوره متوالی بالمان  است: 2تبصره 

 

 مرکزی عبارت اند از: یوظایف شورا اصل بیست و پنجم:

 عضای شورا.از میان ا ییانتخاب دبیر و مسئولین واحدهای اجرا -الف

 .ییی امور اجراها در جتت تحقن اهدا  و ادارهها و برنامهها، طرحنامهنییتتیه، بررسی و تصویب   -ب

 اجتماعی جاد. -اتخاذ و اعالم مواض  سیاسی -پ

 اصالحیه اساسنامه برای ارائه به مجم  عمومی.          یتتیه -ت

 برگزاری مجم  عمومی و انتخابات ساالنه. -ج 

 های دانشگاه.ارتباط و همکاری با مسئولین و سایر تشکل -ح

 و دیگر دفاتر دانشگاهی جامعه اسالمی دانشجویان. یریزی جتت هماهنگی با دفتر مرکزح: برنامه -د

 . یاز اعضای شورا جتت شرکت در جلسات مجم  نمایندگان دفتر مرکز یک نفرو  حضور دبیرذ: 

 های مربوط به  ن.نامهاجرای انتخابات و تصویب  یینر: تشکیل و اداره مجم  عمومی و 

 و: پیشنتاد طرح عدم کفایت هر یک از اعضای شورا.

 اجرایی. یهاتی: نظارت کامل بر فعالیه: تخصیص بودجه سالیانه بر اساس برنامه واحدها.           

 

حداقل نصف بگه عگالوه  ر  جامعه بدون تصویبو فعالیت سیاسی به نمایندگی از ط یریگهر گونه موض  ـ اصل بیست و هفتم

 .فاقد اعتبار استشورای مرکزی  یک اعضای

 

نفر و تصویب عدم کفایت و عزل عضو شورا  با  4پیشنتاد طرح عدم کفایت یک عضو شورا با رأی حداقل  اصل بیست و هشتم ـ

 باشد.می دو سوم اعضاء شورارأی 

 گردد.ت از جامعه نمیسلب عضویت از شورا موجب سلب عضوی :8تبصره

 

در صورت شتادت، فوت، استعفا، عزل و یا مرخصی هر یک از اعضاء شورای دانشگاه، یکی از اعضاء ذخیره  نهم ـبیست و اصل 

  ید.به ترتیب  راء به عضویت شورای دانشگاه در می

در روزهای تعطیل رسمی اختیاری اسگت و باشد. )حضور حداکثر مدت مرخصی اعضای شورا سه هفته متوالی یا متناوب می :8تبصره 

 شود.(غیبت در این روزها جزء مرخصی محسوب نمی

 

بار یک جلسه رسمی تشکیل خواهد داد و مدیریت شورا بر عتده دبیر جامعه است کگه در کیشورا حداقل هر دو هفته  :امیساصل 

 غیاب وی قائم مقام دبیر ریاست جلسه را به عتده خواهد داشت.

جامعه در شش ماه گذشگته تشگکیل داده و  یهاتیالعاده جتت بررسی روند فعالشورا در هر شش ماه حداقل یک جلسه فوق : 8تبصره

 دهد.اعضاء را در جریان  ن قرار می
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یابگد مگگر در مگواردی کگه اساسگنامه نصگاب گ جلسات شورا با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضاء رسگمیت می سی و یکماصل 

 رسد.یین کرده باشد. گزارش جلسات و مصوبات شورا تا  نجا که مغایر با مصالح کلی جامعه نباشد به اطالع اعضاء میخاصی را تع

حضور اعضای شورای دانشگاه در جلسات شورا الزامی بوده و عدم حضور غیر موجه عضو شورا در سه جلسه متوالی یگا پگن   :8تبصره

 ر شورای دانشگاه است.جلسه متناوب، در حکم انصرا  از عضویت د

 

ن صورت جلسگه رسگمی معرفگی یمرکزی انتخاب و از طر یجاد است که توس  شورا ییدبیر باالترین مقام اجرا ـ اصل سی و دوم

 شود.اهم وظایف دبیر عبارتند از:یم

 شدن مصوبات  ن. ییمرکزی و پی گیری اجرا یمرتب جلسات شورا یتشکیل و اداره-الف

 اند.دهیها و بیانیه های رسمی جاد که به تصویب شورا رسو مدارك تعتد ور،نامه امضای کلیه اسناد-ب

 ه به عنوان نماینده رسمی جاد.یز اتحادیحضور در جلسات دانشگاه ون-ج

شورا قائم مقام دبیر ، توس  دبیر دفتر به شورای مرکزی پیشنتاد می شود و در صورت تایید شورا ، به عنوان یکی از اعضای  : 8تبصره 

 تا پایان مدت فعالیت شورای حاضر فعالیت خواهد نمود. 

تواند بخشی از وظایف  خود را به قائم مقام دبیر محول نماید و در صورت عدم حضگور دبیر،وظگایف وی،بگر عتگده یدبیر م-2تبصره 

 باشد.یقائم مقام م

 

باشد که یئم مقام و تشکیل کمیسیون  ن واحد ماعضای شورا مکلف به پذیرش مسئولیت واحدهای و معرفی قا ـ اصل سی و سوم

 وظایف  نان در جلسات شورا پیگیری خواهد شد. 

 «واحدهای اجرايي»

به منظور اجرای دقین مصوبات شورای مرکزی جامعه و رسیدن به تمامی اهدا  نظام تشکیالتی و با توجه بگه  ـ اصل سی و چهارم

 گردند.ی اجرایی جامعه تشکیل میها و اصل تقسیم کار، واحدهاتیگستردگی فعال

 باشد.نامه واحدهای اجرایی میها طبن  یینها با یکدیگر و سازمان نمای  نتعداد واحدها، حیطه و شرح وظایف و رواب   ن :8 تبصره

 مرج  تصویب  یین نامه ها ، شورای مرکزی با تایید مجم  عمومی می باشد. : 2تبصره 

 

واگذار شده دیگر از سوی  یهاتیاعضای شورا مکلف به پذیرش مسئولیت یکی از واحدها یا مسئولهر یک از  اصل سی و پنجم ـ

 گردد.باشند و وظایف  نان در جلسات شورا پیگیری میشورا می

 

گ مسئولین هر یک از واحدها موظف به معرفی قائم مقام واحد به شورای دانشگاه و تشکیل شورای واحد تحگت  اصل سی و ششم

 گیرد.باشند انتصاب قائم مقام هر واحد با تصویب شورای دانشگاه صورت مییت خود میمسئول

ا پذیرش استعفای هر یک از مسئولین واحدها از مسئولیتشان بگا رأی دو سگوم اعضگای شگورای دانشگگاه امکگان پگذیر یعزل و  :8تبصره

 خواهد بود.

 

 باشد و اهم وظایف  ن عبارتند از:یالت میر عتده واحد تشکپیگیری امور سازمانی و درون تشکیالتی ب اصل سی و هفتم:

 تتیه و نگتداری اطالعات عضویت اعضا. -الف

 امور شناسایی، جذب و سازماندهی  نیروها.  یمدیریت و اجرا -ب

  موزش تشکیالتی اعضا به منظور سازماندهی فعالیت در واحدهای مختلف.  -ج
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  ارتباط پیگیر و مستمر با اتحادیه. -پ

 

به منظور رشد فکری و مطالباتی اعضای جاد و نیل به هد  نیروسگازی در تشگکل، واحگد  مگوزش و مطالعگات  اصل سی و هشتم:

 شود که اهم وظایف  ن عبارتند از: یتشکیل م

 ها و اردوهای  موزشی اسالمی.ارائه طرح کالس -الف

 وزشی اتحادیه. م یهاشیشناسایی نیروها و هماهنگی اعضا جتت شرکت در هما -ب

 اعتقادی و مطالعاتی اعضا.  یهیتقویت بن -ج

 

ر گذاری در محی  دانشگاه و ایجاد بصیرت و تحلیل سیاسی در عموم یسیاسی جاد و تأث یهادگاهیبه منظور تبیین د اصل سی و نهم:

 شود و اهم وظایف  ن عبارتند از: یدانشجویان، واحد سیاسی تشکیل م

 ب نظران و مسئولین سیاسی برای حضور در دانشگاه با همکاری واحد تشکیالت.   طرح دعوت از صاح -الف

 مرکزی.  یتتیه پیش نویس بیانیه های جاد برای تصویب در شورا -ب

 حضور فعال سیاسی در دانشگاه و منطقه جغرافیایی مربوطه. -ج

 

سطح معنویگت در دانشگگاه، واحگد فرهنگگی تشگکیل  جتت اشاعه فرهنا اسالم ناب در میان عموم دانشجویان و ارتقای اصل چهلم:

 شود و اهم وظایف  ن عبارتند از: یم

 ها و اردوهای فرهنگی و دعوت از اساتید و صاحب نظران.شیها و هماطرح نشست -الف

 تشکیل هسته های مطالعاتی . -ب

 ر گذار در برنامه های فرهنگی دانشگاه.یتأث یهاهمفکری با بخش -ج

 ها و جم   وری مطالب جتت استفاده در نشریات جاد.مناسبتبزرگداشت  -د

 

 شود که اهم وظایف  ن عبارتند از:یبه منظور شناساندن تشکل جاد واحد رواب  عمومی تشکیل م اصل چهل و یکم:

 حقیقی و حقوقی خارج از حیطه تشکیالتی جاد. یهاتیزمینه سازی ارتباطات جاد با کلیه شخص -الف

 ی و ایجاد نظم جتت اداره شایسته دفاتر جاد.برنامه ریز -ب

 ها در جتت انعکاس مواض  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جاد.ارتباط با رسانه -ج

 ها جتت بایگانیانجام امور تبلیغاتی و انجام مکاتبات الزم برای رسیدگی به امور نامه -د

مه های علمگی واحگد علمگی صگنفی تشگکیل مگی شگود کگه اهگم به منظور پیگیری مطالبات صنفی و برگزاری برنا اصل چهل و دوم :

 وظایف  ن عبارتند از :

الف( زمینه سازی و مطالبه درخواست های صنفی دانشجویان ، انعکاس  ن در نشریات جاد و پاسخگو ساختن مسگئولین نسگبت بگه 

 این مطالبات

 برای تقویت سطح درسی دانشجویان و خصوصا اعضای جاد دانشگاه  تالش (ب

 طرح ها ، برنامه ها و مسابقات انگیزشی علمی جتت تقویت روحیه علم طلبی دانشجویان اریبرگز (ج

 و مطالبه گری از کانون های علمی دانشگاه و شورای صنفی دانشگاه هماهنگی (د

 

 باشد.یرسیدگی به امور تدارکات ، پشتیبانی مالی بر عتده معاونت مالی م اصل چهل و سوم:
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از شتریور ماه تا پایان مرداد ماه سال بعد خواهد بود و تراز مالی هر سال در مرداد ماه توس  مسئول امور مالی سال مالی جامعه  :8تبصره

 گردد.یمرکزی به مجم  عمومی جاد ارائه م یتتیه و پس از تائید شورا

   

چگوب واحگد خگواهران قگرار کلیه مسائل تشکیالتی،  موزشی، سیاسی و فرهنگی خواهران عضو جاد در چتار  اصل چهل و چهارم:

تواند واحد های  موزش، سیاسی و فرهنگی زیر نظر واحد خواهران تعریف گردد اهم وظایف این واحد یرد که بنا بر ضرورت میگیم

 تشکیل کمیسیون واحد خواهران. -عبارتند از:        الف

 ان.ها و برنامه های فرهنگی مخصوص خواهرارائه پیشنتاد برگزاری جشنواره -ب

 کوشش برای تبیین شخصیت و جایگاه واقعی زن در جامعه  با توجه به اصول و مبانی اسالم. -ج

در صورت سلب عضویت یک سوم و کمتر از یک سوم اعضای شورا، به منظور بازسازی شورا، در اسگرع وقگت  اصل چهل و پنجم:

   انتخاب خواهد نمود.یهای واجد شراالعاده تشکیل شده و اعضای جدید را از میان کاندیدامجم  عمومی فوق

مرکگزی دانشگگاه ، مرجگ   یبین اعضای شگورا اتاختالف عدم توانایی هیئت نظارت در حل و فصل  در صورت اصل چهل و ششم:

 تواند حکم به انحالل شورا یا خروج و جایگزینی اعضا بدهد.یباشد که میم جاد ، شورای مرکزی دفتر مرکزی اتحادیهرسیدگی

چنانچه بیش از سیزده ماه از  خرین دوره انتخابات سالیانه بگذرد و به هر دلیل مجم  عمومی عادی و انتخابگات   هل و هفتم:اصل چ

  یگگردد و تگا زمگان حصگول شگرایموقت انتصگابی بگا حکگم اتحادیگه منصگوب م یمرکزی منحل و شورا یساالنه برگزار نشود، شورا

 تده خواهد داشت.برگزاری انتخابات، اداره جاد را به ع

 

 « مجمع عمومي» 

 جگاد دفتگر دانشگگاهیمرکگزی و اعضگای  ین مرجگ  رسگمی جگاد و متشگکل از شگورایتریمجم  عمومی، عال اصل چهل و هشتم:

 باشد.یم

 باشد.عضویت در مجم  عمومی قابل واگذاری نمی -8تبصره . 

له یعمومی را به عتده دارد و دعوت از اعضای مجم ، بگه وسگمرکزی وظیفه برگزاری و دبیر، اداره مجم   یشورا اصل چهل و نهم:

 دعوت نامه کتبی و یا با اعالم علنی صورت خواهد گرفت.

 وظایف مجم  عمومی عبارتند از: اصل پنجاهم:

 بررسی عملکرد جاد. مرکزی و یتوس  دبیر و شورااستماع گزارش  -الف

 ومی به جز بند )پ( بر عتده شورای مرکزی است.تا پیش از برگزاری مجم  عمومی همه وظایف مجم  عم -ب

 تصویب اصالحیه اساسنامه با رأی حداقل دو سوم اعضای حاضر. -پ

 جاد با رأی حداقل دو سوم اعضای حاضر. یهاتیکلی برای فعال یهااستیتصویب س -ت

 تصویب  یین نامه ارکان فرعی با رأی حداقل دو سوم اعضای حاضر. -ج

 هر یک از اعضای مجم  بنا به تشخیص مدیر جلسه. نطن و اظتار نظر -د

 .باشدقابل اجرا می یکلیه تصمیمات مطروحه در بند )پ( و )ت( این اصل پس از تصویب واحد تشکیالت دفتر مرکز :8تبصره 

 ر نماید.گیری در حدود اختیارات خود را به فرد یا جم  دیگری واگذاتواند حن تصمیممجم  عمومی نمی ـ کمیاصل پنجاه و 

 باشد.مذاکرات مجم  عمومی برای اعضای جامعه علنی و برای غیر اعضاء منوط به نظر دبیر تشکیالت می :8تبصره 

مصوبات مجم  عمومی نباید مغایر با شرع مقدس و مفاد قانون اساسی جمتوری اسالمی ایگران و راهبردهگای کلگی اتحادیگه  :2تبصره 

 باشد.
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توانند تقاضگای م  عمومی در هر دوره و شورای دانشگاه طور جداگانه با رأی دو سوم اعضایشان میاعضای مج اصل پنجاه و دوم ـ

 العاده بنمایند.تشکیل مجم  عمومی فوق

دستور جلسه توس  مرج  درخواست کننده تعیین خواهد شد. لیکن اعضای حاضگر در جلسگه مجمگ  عمگومی بگا رأی نصگف  :8تبصره

 .دستور جلسه جدیدی پیشنتاد کنند توانندبعالوه یک حاضرین می

 

 «انتخابات » 

 ردیپذیانجام م هیئت نظارت جادمرکزی جاد سالیانه با نظارت  یانتخابات شورا اصل پنجاه و سوم

 شودیالعاده برگزار مدر موارد خواص با تشخیص هیئت نظارت جاد انتخابات فوق -8تبصره 

مرکگزی  دانشگگاه و  یکثر بگه مگدت یگک نیمسگال و بگا رأی دو سگوم اعضگای شگوراتعوین زمان برگزاری انتخابگات حگدا – 2تبصره 

 هماهنگی هیئت نظارت جاد امکان پذیر است. 

نفر از خواهران و جتت  6نفر از برادران و  1نفره باید حداقل  9 یبرای برگزاری انتخابات جتت تشکیل شورا اصل پنجاه و چهارم:

 8نفگر از بگرادران و 5نفره باید حگداقل  5 ینفر از خواهران و جتت تشکیل شورا 4فر از برادران و ن 7نفره باید حداقل  7 یتشکیل شورا

 اند، داوطلب شوند.دهیکه به تأیید اتحادیه رس ینفر از خواهران

نفر  5فره به ن 7 ینفر از خواهران، جتت شورا 8نفر از برادران و  6نفره به  9 یرأی دهندگان مجازند جتت شورا اصل پنجاه و پنجم:

 نفر از خواهران رأی دهند. 2نفر از برادران و  8نفره به  5 ینفر از خواهران وجتت شورا 2از برادران و 

 تغییر در ترکیب شورای جاد در موارد خاص و با صالحدید اتحادیه بالمان  است. : 8تبصره

مرکگزی  یتوانند جتت عضویت در شگورایگذرد میان مکلیه اعضای فعال جاد که سه ماه از تاریخ فعالیت  ن اصل پنجاه و ششم:

 داوطلب شوند.

 

 باشد.یم هیئت نظارت جادبررسی و تأیید صالحیت داوطلبان و نیز تأیید صحت انتخابات با   اصل پنجاه و هفتم:

 .زمان برگزاری انتخابات باید حداقل سه هفته قبل از برگزاری به اطالع اتحادیه برسد اصل پنجاه و هشتم:

گگردد کگه یمرکب از اعضای جاد دانشگاه با عنوان ستاد انتخابات تشگکیل م ییبرای انجام مراحل انتخابات شورا اصل پنجاه و نهم:

 شود.یمرکزی دانشگاه و تأیید اتحادیه تعیین م یاعضای  ن با پیشنتاد شورا

 افراد داوطلب حن شرکت در این ستاد را ندارند. :8تبصره 

 باشد.یم واحد تشکیالت اتحادیهدانشگاه و تأیید  یستاد انتخابات به پیشنتاد شوراریاست  :2تبصره 

 

 ثبت نام از داوطلبان حداکثر به فاصله سه هفته از انتخابات و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. اصل شستم:

روز  4توانگد حگداقل یبت نام از داوطلبان ممرکزی دانشگاه و با تأیید اتحادیه، دوره زمانی ث یبا تصویب شورا کم :یاصل شصت و 

 باشد.

 شود.یها توس  ستاد انتخابات انجام متیبررسی اولیه صالح اصل شصت و دوم:

تواند مسئولیت را به نماینده خود تفوی  یباشد که میم هیئت نظارت جادبررسی نتایی صالحیت داوطلبان با  اصل شصت و سوم:

 غ نماید.کند و به ستاد انتخابات ابال

 شود:یزیر جتت برگزاری هر چه بتتر انتخابات توصیه م ییموارد اجرا اصل شصت و چهارم:

  رأی توس  واحد تشکیالت جگاد دانشگگاه یبرای جلوگیری از شرکت افراد غیر عضو در انتخابات لیست اسامی افراد واجد شرا -الف

 شود.یتتیه و به مسئوالن برگزاری ارائه م



                                                                                                                                                         صنعتی قماساسنامه تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه 

 

9  

 أی باید ممتور به متر جامعه باشند.برگه های ر -ب

 شود.یتتیه برگه رأی توس  افراد ستاد انتخابات یا واحد تشکیالت اتحادیه انجام م -ج

 گردد و بتتر است در دفتر جامعه و یا محل مسجد دانشگاه استقرار یابد.یرأی توس  ستاد انتخابات تعیین م یهامحل صندوق -د

 باشد.یانتخابات با مسئول هیئت نظارت جاد م تایید نتیجه اصل شصت و پنجم:

 حضور و تایید نماینده کمیسیون تشکیالت اتحادیه در تایید صالحیت و صحت انتخابات الزامی است. : 8تبصره 

 شود:یمواردی که منجر به ابطال انتخابات م اصل شصت و ششم:

 صورتی که در نتیجه انتخابات موثر باشد(. اضافی در صندوق)در یرأی دادن افراد غیر عضو در جاد و  را -الف

 ا ذینف  در انتخابات در امر رأی گیری و شمارش  راء.یر مسئول و یدخالت افراد غ -ب

باشد و در صورت عدم تایید هیئت نظارت جگاد ، انتخابگات یتایید ابطال انتخابات توس  هیئت نظارت جاد م اصل شصت و هفتم:

 باشد.یمقبول م

مرکزی اعتبار قانونی دارد و موظف است نواقص انتخابات را برطگر  و  یدر صورت ابطال انتخابات، شورا تم:اصل شصت و هش

 حداکثر تا یک ماه تحصیلی انتخابات برگزار نماید.

 باشد.یمبنای برگزاری اولین دوره انتخابات تا زمان تصویب اساسنامه، یین نامه های ابالغی اتحادیه م اصل شصت و نهم:

هیئت مؤسس موظف است حداکثر ظر  مدت سه ماه از تاریخ دریافت موافقگت اصگولی از اتحادیگه و هیئگت نظگارت  هفتام: اصل

 دانشگاه جتت تشکیل جاد، نسبت به برگزاری اولین دوره انتخابات اقدام نماید.

 شود.یپس از برگزاری انتخابات، اولین جلسه شورا جتت انتخاب دبیر تشکیل م کم:یاصل هفتاد و 

 

 «اصالح اساسنامه  –فصل سوم » 
 یهاتأییگد هیئگت نظگارت بگر تشگکل و و تصویب در مجم  عمومیدر اساسنامه با تأیید اتحادیه  هرگونه اصالح اصل هفتاد و دوم:

 امکان پذیر خواهد بود. دانشگاه

 «تعطیلي يا انحالل  –فصل چهارم » 
 ل خواهد شد:جاد به انحاء زیر تعطیل یا منحاصل هفتاد و سوم: 

بنابر اختیارات درج شده برای واحد تشکیالت در  اساس نامگه  ر انحالل یا تعطیلی جادنظر واحد تشکیالت اتحادیه مرکزی مبنی ب -الف

 و  یین نامه های اتحادیه.

 رأی بیش از دو سوم اعضای مجم  عمومی. -ب

باشگد  و در یاموال متعلن به دانشگاه و دفتر مرکزی اتحادیه مجاد بر حسب برچسب  یهاییکلیه اموال و دارا اصل هفتاد و چهارم:

 ها قرار خواهد گرفت.صورت انحالل در اختیار  ن

اموال دفتر درصورتی که متعلن به دانشگاه یا دفتر مرکزی نباشند ، در صورت انحالل دفتر در اختیار مقام معظم رهبری قگرار  : 8تبصره 

 خواهد گرفت. 

به تصویب اولین مجم   85/88/8811و پن  تبصره در تاریخ  سیاصل و  هفتاد و پن این اساسنامه که در  :اصل هفتاد و پنجم

و هیئت نظارت بر تشکل های دانشگاه عمومی جاد رسیده بود، اصالحیه این اساسنامه پس از تأیید اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان 

 .به تصویب رسید  6/82/98تاریخ در صنعتی قم 
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 پیوست :

 

19-19ساختار واحدهای اجرایی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم در سال تحصیلی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

وظایف اجرایی واحد های و کمیسیون ها در حدود اختیارات و وظایف شرح داده شده در اصول سی و چهارم 

 تا چهل و هفتم اساس نامه می باشد.


