
 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 :  – 1ماده 

 ر دولتي اطالق مي شود.  دانشگاه : به هريك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غي -1-1

شگاه غير دولتي در          شهرها و نيز هر واحد دان شگاههاي دولتي در ديگر  سته به دان شگاهي واب صره : هر مركز يا واحد دان تب

 اين آيين نامه همانند دانشگاه  محسوب مي شود.  

 دانشگاهيان : عبارت از دانشجويان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه  مي باشد.   -2-1

صالح            -3-1 سمي فعاليت از مرجع ذي ست كه پس از دريافت مجوز ر شگاهيان ا سالمي : جمعيتي مركب از دان شكل ا ت

مصرّح در فصل سوم اين آيين نامه ( در جهت تحقق اهداف اسالمي و ارزشهاي انقالب و نظام سياسي  –هيأت نظارت دانشگاه )

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

عضو : به هريك از دانشگاهيان كه نسبت به ثبت نام خود براي عضويت در يكي از تشكلهاي اسالمي اقدام نموده و        -4-1

 پذيرفته شده است اطالق مي شود ) عضويت به منزله موافقت با اساسنامه تشكل است (.  

ضويت       سالمي ع شكل ا صره : هر فرد مي تواند در زمان واحد در يك ت ضويت مؤخر      تب صورت ع شد و در غير اين  شته با دا

 قابل قبول است. 

 

 : محدوده فعاليت:   2ماده 

هر نوع فعاليت سيياسييف فرهنگي و اجتماعي تشيكل هاي اسيالمي در حدود اسياسينامه تشيكل در داخل دانشيگاه و در         

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

 تبصره: براي هر گونه فعاليت در خارج از دانشگاه تشكل ها موظفند طبق قانون احزاب مجوز فعاليت دريافت دارند.  

شجويي با ارائه مجوز      برگزاري سخنراني: تجمع ف راهپيماييف ميزگردف  -1-2 تربيون آزاد  و نصب تابلوهاي تشكل هاي دان

 از هيأت نظارت دانشگاه امكان پذير است.

 : انتشار هر نوع نشريه اي به استثناي علمي دانشگاهي با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت مي گيرد.   1تبصره 

صره   شگاهف              2تب صالح دان سي و اجتماعي با م سيا صورت مغايرت هر نوع فعاليت فرهنگيف  شگاه در  شوراي فرهنگي دان  :

ياست دانشگاه اعالم مي نمايد و رئيس دانشگاه موظف است در صورت مراتب را به ر ضوابط شرعي و ارزش هاي انقالب اسالميف

 اعالم شوراي فرهنگي و يا مشاهده موارد خالف از آنها جلوگيري كند. 

 

 



 دوم : تشكل ها  فصل

 : تشكل ها با طي مراحل زير تأسيس مي گردند:   3ماده 

اشييتن شييرايط زير مي توانند به عنوان هيأت  نفر از اعضيياي هيأت علمي با د 3نفر از دانشييجويان يا  5حداقل  – 1-3

 مؤسس با ارايه نام مشخصي براي تشكلف تقاضاي صدور پروانه فعاليت نمايند.  

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

شتغال به تحص           –ب  سال تحصيلي ا سالمي و حداقل دو نيم  شهرت و اخالق ا شگاه مزبور  برخورداري از حسن  يل در دان

 براي تشكل هاي دانشجويي و حداقل دو سال استخدام رسمي آزمايشي در دانشگاه مزبور براي تشكل هاي اعضاي هيأت علمي. 

قانون فعاليت احزابف جمعيتها و انجمن هاي سياسي و صنفي از حق تأسيس جمعيت  7كساني كه به موجب ماده  -2-3

ت رهبري آن محرومند نمي توانند به عنوان هيأت مؤسس تقاضاي صدور پروانه براي ايجاد    و حزب سياسي و يا شركت در هيأ   

 تشكل در مراكز آموزش عالي نمايند.  

( و تأييد نام تشكلف هيأت نظارت   3-1در صورت تأييد صالحيت حداقل الزم اعضاي هيأت مؤسس ) موضوع بند       -3-3

 صولي با تأسيس تشكل را صادر مي نمايد.  دانشگاه حداكثر ظرف پانزده روز كاري موافقت ا

ضا و               -4-3 سامي اع ست ا صولي فهر سه ماه از تاريخ دريافت موافقت ا ست حداكثر ظرف مدت  سس مكلف ا هيأت مؤ

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

واليت فقيه ف قوانين موضوعه كشور و آيين نامه هاي مصوب بايستي مصرحَا در اساسنامه        تبصره : التزام به قانون اساسيف    

 تشكل آمده باشد.  

سبت به          -3 – 5 صاب الزم ( حداكثر ظرف مدت دو ماه ن ضاء ) در حد ن سامي اع ست ا هيأت نظارت پس از دريافت فهر

 مي نمايد.   بررسي و تصويب اساسنامه و صدور مجوز براي تشكل واجد شرايط اقدام

هيأت نظارت موظف است در صورت عدم تصويب اساسنامهف مراتب را به طور كتبي با ذكر داليل و مستندات به         -3 – 6

 متقاضيان اعالم نمايد و متقاضيان مي توانند ظرف مدت يك ماه ضمن تأمين نظر هيأت نظارت تقاضاي تجديد نظر نمايد.  

دانشييگاه از صييدور پروانه و يا اعتراأ هيأت مؤسييس تشييكل به نظرات هيأت  : در صييورت امتناع هيأت نظارت 1تبصييره 

اين آيين نامه   5نظارت درباره اساسنامه تشكلف هيأت مؤسس مي تواند اعتراأ خود را به هيأت نظارت مركزي ) موضوع ماده      

سبت به اعتراأ وا      ست ظرف حداكثر مدت دو ماه ن سال نمايد و هيأت نظارت مركزي موظف ا سيدگي و اعالم نظر    ( ار صله ر

 نمايد.  

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

درصد كل دانشجويان آن دانشگاه و     3حد نصاب تعداد اعضاي تشكل هاي دانشجويي با احتساب هيأت مؤسس        -3 – 7

 نفر مي باشد.   55حداقل 

درصد كل اعضاي هيأت علمي      5تشكل هاي هيأت علمي با احتساب هيأت مؤسس       حد نصاب تعداد اعضاي   -3 – 8

 نفر مي باشد.   15آن دانشگاه و حداقل 

 



 سوم : نظارت  فصل

شگاهيان و انجام وظايف مقرر در اين آيين نامهف هيأت نظارت      4ماده  سي و اجتماعي دان سيا : به منظور حمايت از حقوق 

 رح وظايف زير تشكيل مي شود: در هر دانشگاه با تركيب و ش

 

 :تركيب هيأت نظارت دانشگاه -1-4

 رئيس هيأت(  رئيس دانشگاه ) –الف 

 مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه   –ب 

 داشتف درمان و آموزش پزشكي يا دانشگاه آزاد اسالمي حسب مورد. ييوزش عالي يا بهيينمايند وزارت فرهنگ و آم –ج 

 

 وظايف هيأت نظارت دانشگاه :  -2-4

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

 اعالم موافقت اصولي و صدور پروانه فعاليت براي تشكل هاي اسالمي.   –ب 

 صدور مجوز انجام فعاليت تشكلها.  –ج 

 نظارت بر حسن اجراي انتخابات تشكل هاي اسالمي.   –د 

 خلفات تشكلها براساس آيين نامه مربوط.  رسيدگي به ت -هي 

 ل شده از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با فعاليتهاي تشكل هاي اسالمي.  ييه شكايات واصييرسيدگي ب –و 

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

خشي از وظايف خود را شامل بندهاي )جف دف هف  تبصره: هيات نظارت دانشگاه مي تواند پس از تاييد هيات مركزي نظارت ب 

شگاه و نماينده وزارتخانه          شگاهف معاونت دفتر نهاد نمايندگي در دان شجويي و فرهنگي دان شكل  از معاونت دان شورايي مت و( به 

   هاي علومف تحقيقات و فناوري و بهداشتف درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي حسب مورد تفويض نمايد.

: به منظور انجام وظايف مقرر در آيين نامه ف هيأت نظارت مركزي در وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و                5ماده  

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

 وزير يا رئيس دستگاه . –الف 

 هبري در دانشگاهها.                                                                                                                                 رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم ر –ب 

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

 يك نفر از رؤساي دانشگاهها حسب مورد.  –د 

 نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي.   -هي 

ي كه مسائل مربوط به بسيج دانشجويي در هيأت نظارت مركزي مطرح شود  فرمانده نيروي مقاومت بسيح       در موارد –و 

 با حق رأي در آن هيأت حضور خواهد داشت . 

 



 وظايف هيأت نظارت مركزي : – 2 – 5

شگاهها و تخلفات آنها حداك         –الف  صميمات هيأت نظارت دان ستهاي تجديد نظر در ت سبت به درخوا سيدگي ن  ثر ظرفر

 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 

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد و     9/6/1378مورخ  448تبصره در جلسه    8ماده و  5آيين نامه فوق در 

 از تاريخ تصويبف 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 

 

سه            6ماده  صوبه جل ساس م شگاهيان كه برا سالمي دان شكل هاي ا شوراي عالي انقالب   28/8/75مورخ  265: كليه ت

 نگي تشكيل شده اند قانوني اند و رسميت دارند. فره

 فعاليت هاي كليه تشكلهاي اسالمي دانشگاهي از تاريخ تصويب براساس مفاد اين آيين نامه خواهد بود.   – 1-6

تشييكل هاي اسييالمي مزبور موظفند حداكثر در ظرف يك سييال اسيياسيينامه هاي خود را با اين آيين نامه تطبيق  – 2-6

 دهند.  

نانچه براسياس تشيخيه هيات نظارت مركزيف هر كدام از تشيكل هاي مزبور حائز شيرايط نبودند با آن تشيكل      چ -3-6

   برخورد قانوني صورت مي گيرد.

 : مسؤوليت هماهنگي و توزيع عادالنه كمكهاي دانشگاه به تشكل ها به عهده هيأت  نظارت خواهد بود.   7ماده 

شكل هايي تسهيالت ارايه داده و يا اجازه استفاده از امكانات دانشگاهي را بدهند  مسؤوالن ذيربط تنها مجازند به ت – 1-7

 كه مجوز فعاليت را طبق اين آيين نامه دريافت كرده باشند.  

سالمي         8ماده  شكلهاي ا شكايات و تخلفات ت : دستورالعمل هاي اجرايي اين آيين نامه و همچنين آيين نامه رسيدگي به 

نظارت مركزي وزراتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشيييت و درمان و آموزش پزشيييكي و در جلسيييه مشيييتر  هيأت 

 اه آزاد اسالمي در محل دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي و در شكل واحد به تصويب نهايي مي رسد.  ييدانشگ

 


