
  بسمه تعالي

  

  ين نامه مكمل اساسنامه جاد صنعتي قم؛آي

  در خصوص رفع ابهامات مورد پرسش از هيئت نظارت پيرامون برخي بندهاي اساسنامه

  توسط هيئت نظارت جاد

  

  توضيح حدود وظايف شورا در خصوص نشريات جاد صنعتي قم) الف

و نيز با توجه به اين كه طبق آيين نامه ) اساسنامه 32بند ج اصل طبق (با توجه به مسئوليت حقوقي دبير جامعه اسالمي نسبت به مواضع تشكل 

نشريات دانشگاهي؛ مسئوليت پاسخگويي در قبال مواضع و مندرجات نشريه به عهده مدير مسئول مي باشد؛ حدود اختيارات شوراي مركزي  در 

ربوط به اين نشريات؛ بر اساس تفسير و توضيح خصوص نشرياتي كه جاد صنعتي قم صاحب امتياز آنان است و واگذاري مسئوليت هاي م

  :به شرح زير مي باشد) اساسنامه 25بند (اختيارات اعضاي شوراي مركزي 

 

 .مدير مسئول نشريات در جامعه اسالمي دانشگاه صنعتي قم، شخص دبير شورا و يا به انتخاب وي است  -1

 .انتخاب مي شود ي جادشوراسردبير نشريات به پيشنهاد مدير مسئول و با راي اكثريت اعضاي  -2

توزيع را داراست و سردبير وظيفه تهيه مدير مسئول وظيفه ي تاييد نهايي محتوا و نيز هماهنگي هاي ميان طراحي، سردبير، نشر و  -3

 .محتوا و هماهنگي ميان اعضاي تحريريه را به عهده دارد

 .گو مي باشدسردبير در قبال محتويات نشريه و نحوه ي عملكرد خويش به شورا پاسخ -4

 .معرفي نمايد به عنوان جايگزين به شورا مدير مسئول مي تواند در صورت تشخيص ناكارآمدي سردبير، فرد ديگري را -5

مدت زمان  و...) سياسي، صنفي، اجتماعي و( رويكرد نشريه، انتخاب و يا تغيير شوراي سياست گذاري وظيفه ي تعيين خط مشي -6

يك نفر عضو هيئت نظارت با انتخاب دبير .3سردبير .2مدير مسئول .1: اعضاي آن عبارت اند از انتشار نشريه را بر عهده دارد كه

 .دو نفر حقيقي به پيشنهاد سردبير. 5و4هيئت نظارت 

  

  : جلسات شوراي مركزي) ب

كه تشكيل و اداره مرتب جلسات  32اساسنامه كه بر برگزاري جلسات شوراي مركزي تاكيد نموده و نيز با توجه به بند الف اصل  31نظر به اصل 

ع شورا طبق آن به عهده دبير جاد گذاشته شده است؛ با توجه به عدم شفافيت اساسنامه پيرامون فاصله زماني جلسات، دو بند زير به منظور رف

  :ابهام معين مي گردد

 .جلسات شوراي مركزي به صورت هفتگي برگزار مي گردد -1

 .، جلسات مي تواند در فواصل زماني بلندتري برگزار گردددر صورت لزوم و بنا به صالحديد دبير در زمان امتحانات و يا موارد ديگر، -2

  

  مكاتبات و تعهدات) پ

  :اساسنامه ؛ امضاي مكاتبات و اسناد تعهد آور به شرح ذيل خواهد بود 8اصل  و 32بند ب اصل بر اساس توضيح 

 .معتبر استيا قائم مقام دبير يا امضاي از طرف وي فقط با امضاي دبير  درون و بيرون از دانشگاه، جاد صنعتي قم مكاتباتكليه -1



امضاي  از دانشگاه ...براي درخواست تجهيزات و  امه نگاري، و نو اطالع رساني برنامه ها مانند ارتباط با رسانه ها در موارد خاص: تبصره

  .است معتبردبير واحد روابط عمومي نيز 

  .فقط با امضاي دبير و مسئول مالي معتبر است اسالمي جامعه تعهد آور اسناد مالي -2

 

  حضور خواهران در شورا و ارتباط با واحد خوهران) ت

وضعيت دانشگاه صنعتي قم كه در زير توضيح داده مي شود؛ مسائل زير در  اساسنامه در خصوص فعاليت واحد خواهران و نيز 44با توجه اصل  

  :خصوص نحوه تعامل و حضور خواهران در شورا تبيين مي شود

تصميم به عدم پذيرش ورودي دختر به دانشگاه گرفته بود؛  شوراي  92و91با توجه به اين كه دانشگاه صنعتي قم؛ در دو سال متوالي : توضيح 

كه واحد خواهران با ) اساسنامه و تاييد اتحاديه 55اصل  1بر اساس تبصره (خواهر بود  2برادر و  7بر مبناي تركيب  93م تا سال جاد صنعتي ق

ليكن با توجه . واسطه دبير تشكل به صورت مجزا به فعاليت مي پرداخت و جلسات شوراي خواهران و برادران به صورت مجزا برقرار مي گرديد

  : موارد زير متذكر مي گردد و لزوم فعاليت جدي واحد خواهران و هماهنگي آن با شورا 93به دانشگاه از سال  ورودي دخترپذيرش مجدد به 

؛ همچنان به نسبت  تا زمان رسيدن به خواهران جاد به تعدادي كه بتوان روي فعاليت آنان حساب كردپيشنهاد مي گردد تركيب شورا  -1

- دبير سياسي -دبيرتشكل(د؛ با اين تفاوت كه پس از برقراري شورا؛ مسئوليت هاي هفت گانه واحدها خواهر در شورا باش 2برادر و  7

ميان برادران معين گردد و پس از آن يكي از خواهران شورا به ) صنفيدبير آموزش و دبير علمي-دبير روابط عمومي-دبير فرهنگي

كه وظيفه انسجام و جذب و تقويت (» مسئول تشكيالت خواهران«عنوان و يكي ديگر از خواهران به » مسئول واحد خواهران«عنوان 

همچنين مسئول واحد خواهران از ميان اعضاي خواهر جامعه . مشخص گردند) اعضاي خواهر مجموعه را  به عهده خواهد داشت

ه جلسات شورا در صورت حضور معرفي مي نمايد ك) بدون حق راي در شورا(اسالمي، يك نفر را به عنوان قائم مقام واحد خواهران 

، با حضور خواهران و برادران تشكيل مي شود اما در صورت عدم حضور هر سه خواهر يا حداقل دو نفر  حداقل دو نفر از اين سه نفر

، جلسات بدون حضور ) به دليل رعايت مسائل شرعي و پسنديده نبودن حضور يك خواهر در جمعي از برادران(از آنان در جلسه 

 .هران نيز با اكثريت برادران عضور شورا به رسميت مي رسد و مصوبات آن قانوني استخوا

در صورت ورود سه خواهر به شوراي مركزي جاد، يكي از آنان مسئوليت واحد خواهران و دو تن ديگر به عنوان قائم مقام هاي وي  -2

ظيفه را به عهده مي گيرند و مثال يكي از ايشان به و عالوه بر طبق تقسيم بندي داخلي خواهران بخشي از و(معرفي مي گردند 

يكي از ) برادر 6عضويت (؛ و در اين صورت )عنوان مسئول تشكيالت خواهران و ديگري  معاون فرهنگي خواهران معين مي گردد

 . گانه اعالم شده در اساسنامه براي برادران ادغام مي گردد 7واحدهاي 

و فقط بر عهده ي  فقط جامعه اسالمي براي هر امر مربوط به جامعه اسالمي برادران و خواهران ارتباطات خارج از جلسات شورا ميان -3

حضور دبير و پيشامد مسئله ضروري، اين در صورت عدم . دبير مي باشد و ساير اعضاي شورا نبايد با واحد خواهران در ارتباط باشند

 .به شخص قائم مقام دبير واگذار مي گردد مسئوليت

  

جهت رفع ابهامات اساسنامه جاد صنعتي قم توسط هيئت نظارت جاد تهيه و به شوراي مركزي ابالغ مي  23/11/93يين نامه در تاريخ اين آ

   .آتي جاد به عنوان ضميمه به اساس نامه الحاق گردد و نيز مي بايست جهت اطالع اعضا و شوراهاي. و از اين تاريخ الزم االجراست. گردد

  حسين تبريزيان

  دبير هيئت نظارت


