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لـذا  . باشـد   از آنجا كه اصالت و استمرار هر حركت وابسته به انگيزه ها، اهداف و جهت آن مي                

 چـارچوب  ضروري است با توجه عميق به اين مباني و بر اساس آنها حركت شكل گيرد و در              

باشـد فعاليـت و      اصول ارزشي و اعتقادي پذيرفته شده و استوار كه مورد قبول رهـروان مـي              

تا از يكسو اصالت ها حفظ گـردد و حركـت از انحـراف مـصون مانـد و از                    . تالش آغاز گردد  

سوي ديگر تالشها در جهتي مشخص و هماهنگ بدور از سردرگمي و ابهام بيـشترين بـازده                 

ا بر اين شديم تا با يك بازنگري دقيق بر گذشته فعاليت هامـان و بـا توجـه          لذ. را نصيب سازد  

به آنچه به آن اعتقاد داريم كه در قالب خط اصيل اسالم فقهـا هـست و بـه امامـت ولـي فقيـه                         

زمان خميني دام ظله العالي تبلور يافته است اصول و اهـداف و خـط مـشي حركتـي خـود را                      

  . تبيين نمائيم

 كه در طول حدود يكسال در انجمـن هـاي اسـالمي دانـشجويان صـورت                 در جلسات متعددي  

پذيرفت و در كميسيونهاي هماهنگي كه به همين منظور تشكيل شده بود بـه نقـد و بررسـي و          

بر روي مباحث مختلفي كه با مسائل دانشگاه و دانـشجويان مـسلمان و              . باروري گذاشته شد  

  . وند داشت كار و بررسي شدهاي اسالمي دانشجويي پي نقش و جايگاه انجمن

در اين مباحث ابتدا وضعيت دانشگاههاي گذشته و علل وجودي آنها بررسي شد، سپس نقش               

و جايگاه دانشگاه مطلوب اسالمي و اهداف و ويژگيهاي آنها مورد توجه قرار گرفت، آنگاه بـا                 

 و پس از آن تـا  نگاهي به سير جريان اسالمي دانشجويي از سالهاي قبل از انقالب تا پيروزي،            

آغاز حركت انقالب فرهنگي و سرانجام از شروع تا مقطع حاضـر، نقـش ايـده آل دانـشجويان        

مسلمان و نقاط ضعف گذشته و نيز راه هاي مرتفع ساختن آنها جهت دست يابي بـه مطلـوب                   

ها تا حدود زيادي مشخص گرديد و سرانجام ضرورت وجود و نيز اهداف و وظايف تـشكيل                 



دفتـر  «جويي در قالب انجمن هاي اسـالمي دانـشجويان و مركـز همـاهنگي آنهـا                 اسالمي دانش 

  . پرداخته شد» تحكيم وحدت

اين موضوعات در نشست سراسري انجمن هاي اسالمي به بحث مجدد گذاشته شد و توسـط           

در جريان جلسات مـذكور در انجمـن هـاي          . كميتة منتخب نشست   جمع بندي و تدوين گرديد         

گرديـد از نظـرات و        نهاي هماهنگي كه در دفتر تحكـيم وحـدت برگـزار مـي            اسالمي و كميسيو  

راهنمائيهاي آشنايان و مطلعين امر، بخصوص فقها و اساتيد عالي مقام حوزة علميه و برخـي                

روحانيون محترم استفاده شد و در پايان بخشهاي اساسـي مطالـب در حـد مقـدور بـه نظـر                     

  . دروحانيون، فقها و مدرسين فوق الذكر رسي

مرامنامة حاضر پس از انجام سير فوق و كاري كه بر روي موضوعات انجام پذيرفت تـدوين                 

اين مرامنامه به نظر آيـت اهللا جـوادي         . شد و در واقع از دل آن بحث ها و بررسيها بيرون آمد            

آملي، آيت اهللا صانعي و حجت االسالم و المسلمين سيد علي خامنه اي رسيد و در بخـش دوم                   

  . من هاي اسالمي دانشجويان توسط نمايندگان آنها تصويب شدنشست انج

                             

  گروه پيگيري و جمع بندي مباحث



  مقدمه

  »حاكميت استعمار غربي و رژيم وابسته شاهنشاهي بر شئون مختلف جامعه«

عليرغم مبارزات مستمر پيروان تشيع سرخ كه به پيـروي از ائمـه اطهـار علـيهم الـسالم و در                   

المي مقابله با حاكمان جور و حكومتهاي وابسته به قدرتهاي خـارجي در سـرزمين هـاي اسـ                 

يافت و نيز با وجود حركتهاي انقالبي و اعتراضي ضد استبدادي و ضـد اسـتعماري                  انجام مي 

كه در دو قرن اخير و با رهبري و حضور فعال علماي دين صورت پـذيرفت، همچنـان شـاهد                    

حاكميت ضد اسالمي شاهنشاهي وابسته بخصوص در نيم قـرن اخيـر بـوديم كـه بـر تمـامي        

  .  بودشئون جامعه پنجه افكنده

  

  »فرهنگ استعماري«

بدنبال حركت رنسانس در غرب بر عليه حاكميت قرون وسطايي كليـسا و مطـرح شـدن تفكـر           

انحرافي اصالت علم كه سرانجام به نفي وحي و فعال مايشايي انسان بـدون نيـاز بـه قـوانين                    

تعمار الهي انجاميد، استعمارگران با استخدام اين حركت در جهت منافع خود شـيوه نـوين اسـ                

فرهنگي به عنوان پيش قراول سلطه بي درد سر بر ملتهاي مستضعف را پيشه خود سـاختند،                 

و با روشهاي حساب شده قشر غربگرا و غربزده اي را به عنوان ايـادي خـود در درون ملـت            

  . ها پروراندند

  

  »دانشگاههاي گذشته«

تواننـد حامـل مناسـبي      فلسفه پي ريزي دانشگاههاي گذشته پرورش چنين افرادي بودند كـه ب           

. براي فرهنگ استعماري و بالتبع حافظ منافع استعمارگران و تغذيه كنندة نظام طاغوت باشـند    



از اينرو ابعاد مختلف دانشگاه، اعم از فرهنگ و اخالق حـاكم، محتـوا و نظـام آمـوزش، نظـام                     

زيـه و   مديريت و غيره در جهت اهداف مذكور شكل گرفته و حركت نظام دانشگاهي بسوي تج              

تالشي فرهنگ جامعه و وابستگي همه جانبه كشور بود، و دانشگاهها به مراكز بزرگ اسـراف                

  . بيت المال بدل گشته بود

  

  »حركت اسالمي دانشجويي«

قبل از پيروزي انقالب اسالمي شاهد حركتهاي مبارزاتي و اعتراضي بر عليه رژيم طاغوت در               

هـاي سياسـي و غالبـاً از سـوي       بـا انگيـزه   دانشگاهها بوديم كه تحت پوشش هـاي مختلـف و         

پايگاه مـساجد   . گرفت  دانشجوياني كه بالنسبه از فرهنگ و نظام حاكم بر كنار بودند انجام مي            

دانشگاهها عالوه بر ساير امكانات محل مناسبي براي آگاهي، ارتبـاط و انـسجام دانـشجويان                

ركت ها جدا بودن از مـردم  ضعف اساسي و مهم اين ح. مسلمان و رشد حركت هاي آنان بود    

و بر كنار ماندن از عوامل و آرمانهاي انگيزانندة مردم و نيـز ضـعف در برخـورداري از يـك                     

به اين دليـل و نيـز بـه سـبب حاكميـت خفقـان و                . تفكر عقيدتي منسجم و صحيح اسالمي بود      

تي بـا   ديكتاتوري است كه با وجود اينكه اعتراض ها، اعتصاب ها و ديگر حركت هـاي مبـارزا                

شدتهاي متفاوت همواره در دانشگاهها وجود داشت، اما بندرت دامنة آنها از محيط دانشگاهي              

  . رفت فراتر مي

بتــدريج بــا طــرح رهبريــت امــام خمينــي مدظلــه العــالي و آرمــان حركــت اســالمي در ميــان  

دانشجويان مسلمان حركت هاي اسالمي دانشجويي جهت صحيح خود را يافته و در يكـي دو                

  . رسد ة قبل از انقالب فعال ترين و مؤثرترين دورة تحرك آنان فرا ميسال



با حركت امام امت و روحانيت متعهد زمينه هاي آگاهي و عصيان مردم مسلمان فراهم گـشت   

و آرمانهاي اصيل اسالمي در گسترده ترين سطح اجتماعي مورد استقبال و اعتقاد قلبي قـرار                

لهي و نيروي شگرف توده هاي ايثارگر مسلمان و به رهبري           و انقالب اسالمي با لطف ا     . گرفت

در اين مقطع امواج پر خروش انقالب و شور و تحـرك            . ولي فقيه زمان به پيروري دست يافت      

بـي نظيـر امـت نقـشي خـاص بـراي قـشر روشـنفكر از جملـه دانـشجويان بـاقي نگذاشـت و             

  . از آنان عقب نماننددانشجويان مسلمان در نهايت توانستند با ملت همگام مانده 

پس از پيروزي انقالب اسالمي، جريان اسالمي دانشجويي عمدتاً در قالب انجمن هاي اسالمي              

و سازمانهاي دانشجويان مسلمان در مراكز آموزش عالي سراسر كـشور شـكل گرفـت و بـا                  

 و ايـشان رهنمودهـايي از     . ايجاد هماهنگي هاي اوليه ميان خود به حضور امام امـت رسـيدند            

پس از  . جمله ضرورت اتحاد و انسجام ميان دانشجويان مسلمان در دانشگاهها بيان فرمودند           

آن تماس و ارتباط با روحانيون متعهد و معتقد بـه واليـت فقيـه ادامـه يافـت و بـر خلـوص و                 

  . يكدستي جريان اسالمي دانشجويي افزوده گشت

 دانشجويان مسلمان به دفـاع      در طي حاكميت دولت موقت با مشي سازشكارانه اي كه داشت،          

از انقالب اسالمي در جو مسموم و مغشوشي كه گروهكهاي رنگارنگ ضد انقـالب در مراكـز                 

آموزش عالي آفريده بودند مشغول شده و بعضاً در پي ريزي و شكل گيري نهادهاي انقالبي                

  . مشاركت جستند

يش در جهـت تحقـق      دانشجويان مسلمان با بكـار انـداختن شـور و تحـرك و قـوه ابـداع خـو                  

رهنمودهاي امام امت در حركت انقالبي فتح النه جاسوسي شيطان بزرگ و گسترش مبـارزه               

با آمريكاي جنايتكار، و نيز تالش هاي انجام يافته در وحدت روحاني و دانـشجو و سـرانجام                  



 اسالمي در نظام آموزش عـالي نقـش راهگـشايي خـويش را         -در حركت عظيم انقالب فرهنگي    

  . دندايفا كر

  »انقالب فرهنگي«

تداوم وضعيت ناهنجار مراكز آموزش عالي و ضديت آشكار و اساسي فرهنگ محتوا و نظام                

حاكم بر آنها با ارزشهاي انقالب اسالمي دانشجويان مسلمان را بر آن داشت تا در پي چـاره                  

انقـالب   كـه ايجـاد   59پيام نوروزي امام امت در سال  . جويي براي دگرگون ساختن آن برآيند     

اساسي در تمام دانشگاههاي سراسر كشور در بند يـازدهم آن ذكـر گرديـده بـود، ضـرورت          

تحول عميق و بنيادين در نظام آموزش عالي كشور و جهت آنرا بيـان داشـت و انگيـزه آغـاز                     

انبـوه نارسـايي هـا و عمـق         . انقالب فرهنگي را در نيروهاي اسالمي دانشجويي بارور ساخت        

 ها آنچنان زياد بود كه جز با توقف نظام دانشگاهي، و پـي ريـزي اساسـي          انحرافات و خرابي  

از اينرو حركت انقالب فرهنگي توسط انجمن هـاي         . دانشگاه اسالمي درمان آن غير ممكن بود      

اسالمي دانشجويان آغاز گرديد و پس از مدتي با فرمان امام امت فعاليـت هـاي پـي ريـزي و                     

  . كشور در ستاد انقالب فرهنگي متمركز گشتتدوين ابعاد مختلف نظام آموزشي 

  

  

  »رسالت دانشجويان مسلمان«

تازد و نظام آمـوزش عـالي بـه سـمت      اكنون كه انقالب اسالمي با حركتي شتابگير به پيش مي    

بايـست    انطباق هر چه بيشتر با ارزشهاي اسالمي گام برمـي دارد، دانـشجويان مـسلمان مـي                

الب نـشناسند و درك صـحيح از مـسئوليت هـايي كـه بـر                جايگاه خود را در جامعه و در انقـ        



باشــد و تــالش در مرتفــع ســاختن نقــاط ضــعف خــويش، تمــامي نيروهــا و    دوشــشان مــي

  . استعدادهاي خود را در جهت ايفاي مسئوليت هاشان در راستاي انقالب بكار برند

ي را بر   دانشجويان مسلمان به عنوان بخشي از نيروهاي فكري جامعه دو مسئوليت اختصاص           

. باشد  كشند، يكي نقش اجتماعي و انقالبي آنان در كليت جامعه و نسبت به انقالب مي                دوش مي 

اين نقش به مفهوم راهگشايي و پيشروي در مسائل اجتمـاعي و شـناخت صـحيح شـرايط در                   

در حقيقـت   . باشـد   مقطع و انجام واكنش مناسب در پرتو احكام و رهنمودهـاي ولـي فقيـه مـي                

كـه نـشأت گرفتـه از       (بايست قوة ابتكـار و ابـداع و راهيـابي خـود را                لمان مي دانشجويان مس 

در خدمت نيـروي عظـيم امـت        ) باشد  خصوصيات ذاتي و مكتسبات اخالقي و عقيدتي شان مي        

  . مسلمان قرار دهند و به سهم خويش در پيشبرد انقالب مؤثر واقع گردند

علمي جامعه و به خودكفايي رساندن      مسئوليت ديگر ايشان تالش در جهت برآوردن نيازهاي         

. جمهوري اسـالمي در بخـش متخصـصين و سررشـته داران خالقيـت و ابتكـار علمـي اسـت              

بايست با تأكيد جـدي بـر      علـم آمـوزي در كـسب تخـصص هـاي                         دانشجويان مسلمان مي  

  . اساسي و مورد نياز بكوشند تا زمينه هاي استقالل كشور فراهم گردد

  »انشجوييتشكيالت اسالمي د«

براي آنكه نيروهاي دانشجويي هرز نرود و كليه دانشجويان بتوانند جايگاه واقعي خـود را در    

انقالب كسب نمايند و مسئوليت هاي خويش را به نحو احـسن بـه انجـام رسـانند، الزم اسـت                     

دانشجويان مسلمان با اعتـصام بـه ريـسمان الهـي و رعايـت نظـم هـر چـه متـشكل تـر و از                          

  . عنوان وسيله در جهت رسيدن به اهداف اسالمي سود جويندتشكيالت به 



انجمن هاي اسالمي دانشجويان و دفتر تحكـيم وحـدت بـه عنـوان مركـز همـاهنگي و تقويـت                     

كنندگي آنها، تشكيالت عقيدتي، سياسي و فرهنگـي دانـشجويان مـسلمان معتقـد و متعهـد بـه                   

  . باشد واليت فقيه مي

و نايب بر حقش امام امت      ) عج(قبال اسالم عزيز و وليعصر      اكنون ما با احساس مسئوليت در       

و امت شهيدپرور تشكل خود را مستحكم تر ساخته با تكيه بر قدرت اليزال الهي و بـا اعتقـاد                    

به اصول كلي ذيل و خط مشي هاي بيان شده در جهت تحقق اهـداف مرامنامـه نهايـت تـالش                

  . خويش را بكار خواهيم برد

  

  :اصول كلي

اد به مكتب اسالم به عنوان تنها مكتب الهي كامل و جامع و تعالي بخش انسان، مجتمع                  اعتق -1

  . بشري و نفي هر گونه مكاتب غير الهي و طرد عقايد و انديشه هاي مغاير با اسالم

  . توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت:  ايمان به اصول پنجگانه مكتب اسالم شامل-2

 عنوان اسالم راستين كه در حـوزه هـاي علميـه جـاري اسـت و                  اعتقاد به اسالم فقاهت به     -3

اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين عليهم السالم كه تداوم          

  . باشد مي) ع(و ائمه اطهار ) ص(بخش رسالت پيامبر 

بـه  ) رده انـد  با حدود و شرايطي كه امام خميني مدظله العالي بيان كـ           ( اعتقاد به واليت فقيه      -4

در زمان غيبت كبري آن حـضرت كـه در          ) عج(عنوان تبلور اسالم راستين و نيابت امام عصر         

  . باشند حال حاضر حضرت آيه اهللا العظمي امام خميني مدظله العالي مي

 با اعتقاد به حقانيت انقالب اسـالمي در ايـران و تـداوم و تعميـق آن در جهـت اسـتقالل و                        -5

مي و ضرورت تحقق اين انقالب در جهان، با كلية مظاهر باطل در هـر               آزادي و جمهوري اسال   



ضمن حمايت از مستضعفين جهان بـويژه مـسلمين عـالم همـراه بـا امـت                 . بعدي مقابله نموده  

اسالمي با مستكبران غارتگر بين المللي بخصوص ابرقـدرتهاي شـرق و غـرب و صهيونيـسم          

  . نمائيم اد قرن، آمريكاي جنايتكار مبارزه ميبين الملل و در رأس آنها شيطان بزرگ ام الفس

 قانون اساسي را يكي از ثمرات عظيم بلكه بزرگترين ثمـرة جمهـوري اسـالمي دانـسته در                   -6

جهت تثبيت و حاكميت آن بر كلية شئون جامعه نهايت سعي و توان خـويش را بكـار خـواهيم                    

  . بست

 اجتماعي  - اقتصادي -سياسي(ي انقالبات    اعتقاد به انقالب فرهنگي به عنوان زير بناي تمام         -7

  . و نقش اساسي آن در تداوم، تعميق و گسترش اسالمي...) و

  

  :اهداف

 تالش راهگشا در جهت تعميق و گسترش انقالب اسالمي و تقويت نظام جمهوري اسـالمي                -1

م با در اختيار نهادن قوه ابتكار، ابداع و راهيابي دانشجويان اسـالمي در خـدمت نيـروي عظـي                  

  . ملت

 تالش در جهت استمرار انقالب فرهنگي اسالمي در سطح جامعـه و نظـام تعلـيم و تربيـت                    -2

كـشور بـويژه نظـام آمـوزش عـالي، جهــت سـاختن دانـشگاه اسـالمي، بـا اجـراي فــرامين و           

  . رهنمودهاي امام خميني به منظور ايجاد نظامي منطبق بر معيارهاي اسالمي

و تشكل امت اسالمي تحـت نظـر ولـي فقيـه كـه تمـامي                 مشاركت و تالش در جهت وحدت        -3

  . گروهها و دستجات معتقد و متعهد به واليت فقيه را در برگيرد



 ايجاد و گسترش زمينه كار فكري عقيدتي، سياسي، فرهنگي و تهذيب نفس و تـداوم آن در                  -4

 تحليل  محيط آموزشي و افراد دانشگاهي و ديگر سطوح جامعه بصورت تعليم، تعلم، تحقيق و             

  . و ترويج عقايد اخالق و اعمال اسالمي

 تالشدر جهت تحقق وحـدت حـوزه و دانـشگاه و يـافتن زمينـه هـاي مـشترك همفكـري و                       -5

  .همكاري

  .  تالش در جهت ايفاء رسالت دانشگاه در صدور انقالب اسالمي-6

مـن   استمرار و تداوم تشكيالت سراسري اسالمي دانشجويي جهت هماهنگي و تقويـت انج              -7

  . هاي اسالمي دانشجويي به منظور ايفاي رسالت هاي دانشجويان مسلمان

 تالش در جهت ايجاد جريان سراسري اسالمي دانشجويي در جهان از طريق مشاركت در               -8

  .هماهنگي تشكلهاي اسالمي دانشجويان خارج از كشور بويژه دانشجويان ايراني

مي و به خودكفايي رساندن جامعـه در         كوشش در برآوردن نيازهاي علمي جمهوري اسال       -9

  . بخش متخصصين و سررشته داران خالقيت و ابتكار علمي و رهايي از هر گونه وابستگي

  

   سياسي-خط مشي عقيدتي

ايجــاد و حفــظ ارتبــاطمنظم و پيوســته بــا مقــام واليــت فقيــه از طريــق تمــاس مــستقيم و  -1

  . ت سراسري اسالمي دانشجوييغيرمستقيم توسط رابط يا نماينده ولي فقيه در تشكيال

 اعتقاد به ارائه نتايج مطالعات و تحقيقات عقيدتي خود به فقها و اسـالم شناسـان معتقـد و                    -2

  .متعهد به واليت فقيه جهت تصويب به منظور صيانت فكري تشكيالت اسالمي دانشجويي



ه بـوده و مـورد      گيرد كه معتقد به واليـت فقيـ          آثار اسالمي متفكران مالك عقيدتي قرار مي       -3

  1.تائيد ولي فقيه باشند

 نهايت كوشش خود را در تقويت ارگـان جمهـوري اسـالمي و ارگانهـاي تـصميم گيـري و            -4

بكـار بـرده، و     ...) مجلس شوراي اسالمي، دولت جمهوري اسالمي، نهادهاي انقالبي و        (اجرائي  

  . انيمد رعايت امر به معروف و نهي از منكر در قبال آنها را وظيفه خود مي

 با اعتقاد به وحدت و انسجام عقيـدتي، سياسـي و همـاهنگي در ميـان گروههـاي اسـالمي                     -5

معتقد و متعهد به واليت فقيه، امر به معروف و نهي از منكـر نـسبت بـه آنهـا را وظيفـه خـود                         

  . دانيم مي

 در برابر ساير گروهها با آنانكـه در موضـع خـصومت و رويـارويي بـا اسـالم و انقـالب                       -6

المي نيستند موضع عدم همكاري و نقد نظريات و مواضع آنها و افشاي ماهيـت اصليـشان     اس

را داريم و با گروههايي كه در موضع تخريب و براندازي نظام جمهـوري اسـالمي باشـند بـا                    

نمائيم و نهايـت سـعي در ارشـاد نيروهـاي             توجه به رهنمودهاي ولي فقيه با آنها برخورد مي        

  . ي فوق الذكر را از طريق ارائه اسالم راستين به آنها خواهيم داشتصادق و ناآگاه گروهها

 حمايت همه جانبه از روحانيت معتقد به واليت فقيه را وظيفه خود دانسته و براي گسترش                 -7

  . انديشه اسالمي تمامي تالش خود را در پيوند حوزه و دانشگاه بكار خواهيم بست

الب علوم ديني و دانـشجويان از طريـق تحقيـق روي             اعتقاد به مطالعه و تحقيق مشترك ط       -8

مباني اسالمي و موضوعات مورد نياز جمهوري اسـالمي زيـر نظـر فقهـا و اسـالم شناسـان                    

  . مورد تائيد ولي فقيه

  

                                                 
  .که طبق فرمايش امام خمينی استاد شهيد مرتضی مطهری از اين گونه اند 1



  :خط مشي فرهنگي

 اعتقاد به ترويج افكار اصيل اسالمي در سطوح وسيع جامعه و آميختن شور و حماسـه و                  -1

ه و درك و تحصيل صحيح و پيوند دادن ميان شعار و شعور در سطح               ايمان عمومي با انديش   

  .عام

 ترويج تاريخ و فرهنگ انقالب در سطح جهـان از راه ترجمـه مفـاهيم واالي انقـالب بزبـان                  -2

  . علم، هنر و فلسفه

 مبارزه صريح با آثار فرهنگ استعماري و پااليش فرهنگ جامعـه از آن و ارزش دادن بـه                   -3

  .  اسالمي و توسعه و ترويج هر چه بيشتر آنفرهنگ انقالبي

 مشاركت فعال در پي ريزي و تداوم نظام آموزشكـشور، بـويژه نظـام آمـوزش عـالي بـر                     -4

مبنــاي اصــول و ارزشــهاي اســالمي در تمــامي ابعــاد، و نظــارت دقيــق جهــت عــدم انحــراف 

  . اجتماعي، با انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر در قبال آن

منظور از نظام آموزشي كشور تمام ابعاد محتواي آموزشي و تربيتـي و مـديريت و                : هتبصر

  . باشد آن مي... گزينش و

 اعتقاد به همگامي حوزه و دانشگاه در پي ريزي نظام آموزشي كشور و دانشگاه اسـالمي                 -5

  . و حضور فعال روحانيت در آن

  .  در جهت غناي فرهنگ جامعه احياي مواريث علمي و فرهنگي اسالمي و ارتباطبا آن-6

 تالش در جهت كسب تخصصها و صالحيتهاي مورد نياز جمهـوري اسـالمي و مطالعـه و                  -7

  . تحقيق و بررسي عميق اكتشافات و دستاوردهاي علمي دنيا

 اعتقاد به نظام تعليم و تربيت حوزه هاي علميه به عنوان سيستم اصيل تربيتـي اسـالمي و             -8

  . ر تدوين نظام واحد تعليم و تربيت كشورمبني قرار گرفتن آن د



 اعتقاد به اخذ محتواي علوم غير تجربي از مكتب و تعيين جهت و كاربرد علوم و تخصص                  -9

  . هاي تجربي بر مبناي ارزشهاي مكتب و فرهنگ اسالمي

  :خط مشي تشكيالتي

 در   اعتقاد بـه حاكميـت اخـالق و تقـوي و شـعائر اسـالمي در مفهـوم وسـيع و جـامع آن                        -1

  .  تشكيالت

 اعتقاد به وسيله بودن تشكيالت در طول واليت فقيه در جهـت حاكميـت مكتـب و نفـي هـر                      -2

  . گونه اصل شدن آن

 اعتقاد به شورا و مشورت در تصميم گيري و اجـراي مـسئوليت هـا بـا توجـه بـه حـدود                        -3

  . اختيارات و ضوابط و مقررات شورا در اسالم

باشد و بر مبناي اصـل        اي وظايف و مقررات تشكيالت مي      تعهد شرعي اعضاء ضمانت اجر     -4

  . وفاي به عهد تمامي اعضاء ملزم به رعايت مقررات و انجام وظايف هستند

 اعتقاد به امكان شـركت تمـامي نيروهـاي دانـشجويي پيـرو واليـت فقيـه در تـشكيالت در            -5

طه نداشته باشند،   صورتي كه تشكيالتي جداي از انجمن اسالمي در واحد آموزشي عالي مربو           

  . بدون در نظر گرفتن عضويت يا عدم عضويت آنان در گروههاي پيرو واليت فقيه در جامعه

 ضمن ارتباط با گروههاي معتقد و متعهد به واليت فقيه و استفاده از تجارب آنان بـه هـيچ                    -6

  . حزب، سازمان و گروهي وابستگي تشكيالتي ندارد

تواند از همكاري     انشجويان بوده ولي اين تشكيالت مي      عضويت در اين تشكيالت مختص د      -7

  .  استفاده آيد2نيروهاي ديگر

                                                 
 . باشند منظور از نيروهای ديگر افراد ديپلمه و فارغ التحصيل مي 2



 اعتقاد به تولي در بين اعضاء و حفظشخصيت و ارزش جمعي و نفي هـر گونـه انـشقاق و                     -8

  . دسته بندي

  .  اعتقاد به ضرورت نظارت ارزيابي مستمر بر اجراي وظايف و مقررات در تشكيالت-9

ب صالحيتها و مسئوليتها به مفهـوم تقـسيم مـسئوليتها بـر مبنـاي تقـوي و                   رعايت تناس  -10

  . لياقت الزم

  .  رعايت رشد همه جانبة اسالمي افراد در تنظيم وضع مقررات و ضوابط-11

 اعتقاد به ضرورت حضور فقها و اسالم شناسـان مـورد تائيـد ولـي فقيـه در تـشكيالت                     -12

  . بودن فعاليتهاي آناسالمي دانشجويي جهت نظارت بر اسالمي 



  اساسنامه اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان دانشگاهها

  )دفتر تحكيم وحدت(و ساير مراكز آموزش عالي كشور 

  فصل اول

  :نام و هدف

اتحادية انجمن هاي اسالمي دانشجويان دانشگاهها و ساير مراكز آموزش عـالي            :  نام -1ماده  

  )دفتر تحكيم وحدت(كشور 

  توان به اختصار نام زير را استفاده كرد؛   اطالعيه ها و بيانيه ها مي در-1تبصره 

  )دفتر تحكيم وحدت(اتحادية انجمن هاي اسالمي دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور 

شـوند    كليه تشكلهاي اسالمي دانشجويي كه به عضويت ايـن اتحاديـه پذيرفتـه مـي     -2تبصره  

  . مايندفعاليت ن» انجمن اسالمي«بايد تحت نام 

هـدف اتحاديـه عبـارت اسـت از تـالش و كوشـش دسـته جمعـي دانـشجويان                    :  هدف -2ماده  

  .  مسلمان در تداوم تشكل اسالمي دانشجويي به منظور رسيدن به اهداف مندرج در مرامنامه

  

  

  فصل دوم

  :عضويت

  : نحوة ارتباط و عضويت انجمنها با اتحاديه به سه صورت زير است-3ماده 

   ناظر-1

  ضو بدون حق رأي ع-2

   عضو داراي حق رأي-3



آئين نامه هاي مربوطـه توسـط كميـسيون تـشكيالت تـدوين و بـه نشـست شـوراي                    : تبصره

  . شود عمومي سراسر كشور جهت بررسي و تصويب ارائه مي

  : شرايط عضويت انجمنهاي اسالمي در اتحاديه عبارتست از-4ماده 

  . نوان مرامنامه انجمناعتقاد و پذيرش مرامنامة اتحاديه به ع: الف

  . قبول مفاد اساسنامه اتحاديه و تعهد در اجراي مصوبات آن مطابق اساسنامه: ب

  . هماهنگي اساسنامه انجمن با اساسنامه اتحاديه: ج

عضو فعال كسي است كه حـداقل       ( عضو فعال    7دارا بودن تشكيالت منظم و فعال با حداقل         : د

  ). بطور پيوسته در انجمن فعاليت داشته باشند ماه 6 ساعت در هفته و 10به ميزان 

  . قبول و اجراي آئين نامه مشترك انتخابات انجمنها: ه

ضوابطتشكيالت منظم و فعال را كميسيون تشكيالت تهيه نمـوده، جهـت تـصويب بـه                : تبصره

  . دهد نشست شوراي عمومي سراسري ارائه مي

  :ي شرايط عضويت دانشجويان در انجمنهاي اسالم-5ماده 

  . اعتقاد به مرامنامه انجمن: الف

تعهد به اجراي مسئوليتهايي كه مطابق اساسنامه انجمـن اسـالمي مربوطـه، بـه او واگـذار                  : ب

  . شود مي

  . كند  ساير شرايط مشترك بين انجمنها را نشست مصوبات تعيين مي-1تبصره 

پاه، بــسيج  بــا توجــه بــه ماهيــت سياســي انجمنهــا، نيروهــاي نظــامي عــام از ســ -2تبــصره 

نمي توانند به عضويت انجمنهاي اسـالمي دانـشجويان         ... دانشجويي، ارتش، نيروي انتظامي و    

  . دانشكده ها و دانشگاهها درآيند



 كليه انجمنهاي اسالمي دانشگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي زيـر نظـر شـوراي عـالي                    -6ماده  

سي، كارشناسي ارشد، دكترا و     كارشنا(انقالب فرهنگي كه از درجه ليسانس و ليسانس به باال           

  . توانند عضو اتحاديه شوند داشته باشند مي) دوره هاي عالي و تخصصي

 انجمن دانشكده هايي كه بر اساس طرح مـذكور ادغـام شـده انـد و تـشكيل گـروه                     -1تبصره  

  . دانشگاهي داده اند، جمعاً يك انجمن محسوب خواهند شد

نستيتوها و مؤسـسات آموزشـي بـاالي ديـپلم كـه             انجمنهاي اسالمي دانشسراها، ا    -2تبصره  

شامل طرح مذكور نمـي شـوند، بـا توافـق دو انجمـن و بـا تـشخيص كميـسيون تـشكيالت و                        

  . تصويب شوراي مركزي به عضويت يكي از انجمنهاي عضو در خواهند آمد

 انجمنهايي كه به صورت دانشكده در يك دانشگاه و يا مطابق ماده و تبصره هـاي                 -3تبصره  

 را  4وق درخواست عضويت در يكي از انجمنهاي عضو را دارند، بايد شرايط مندرج در ماده                ف

  . دارا باشند

 كليه انجمنهاي مراكز كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد وابسته به انجمنهاي        -4تبصره  

تبوع توانند با معرفي انجمن دانشگاه م       باشند، مي   عضو اتحاديه كه دور از دانشگاه مربوطه مي       

  .  خود، با يك نماينده در كليه نشستهاي اتحاديه به عنوان ناظر شركت نمايند

 عضويت انجمنها پس از تحقيـق كميـسيون تـشكيالت از طريـق شـوراي مركـزي در                   -7ماده  

 نماينـدگان انجمـن     دستور نشست شوراي عمومي سراسري قرار گرفته و بـا رأي حـداقل              

  . رسد ه تصويب ميهاي حاضر ب
3
2

 تقاضاي عـضويت انجمـن بايـستي كتبـاً همـراه بـا اساسـنامه انجمـن بـه كميـسيون                 -8ماده  

  . تشكيالت ارائه گردد



 اين فصل كليه انجمنهاي متقاضي عضويت در اتحاديـه،          4 در جهت اجراي ماده      - مكرر 8ماده  

  :موظفند مضمون عبارت ذيل را در اساسنامه خود قيد نمايند

ــ « ــن اس ــشجويان     انجم ــالمي دان ــاي اس ــه انجمنه ــضو اتحادي ــشگاه ع ــشجويان دان المي دان

بـوده، ضـمن اعتقـاد و پـذيرش مرامنامـه           ) دفتر تحكـيم وحـدت    (دانشگاههاي سراسر كشور    

اتحاديه به عنوان مرامنامه انجمن و عـالوه بـر قبـول مفـاد اساسـنامه اتحاديـه داراي ارتبـاط              

جهــت تقويــت تــشكيالت انجمنهــاي اســالمي  تــشكيالتي منــسجم و مــنظم بــا آن بــوده و در  

  » .دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور حداكثر توان خود را بكار خواهد بست

  

  فصل سوم

  :حقوق و وظايف انجمنهاي عضو و نمايندگان آنها

 انجمنها موظف به بحث و بررسي پيرامـون كليـه امـور مربـوط بـه اتحاديـه و ارائـه                      -9ماده  

ان جهـت انعكـاس در كميـسيونهاي مربوطـه در حـدود اختيـارات و                نظرات كتبي بـه نماينـدگ     

  . باشند وظايف آنها در حد توان انجمنها به تشخيص كميسيون تشكيالت مي

 هر يك از انجمنهاي دانشگاههاي تهران موظفند جهت انجام امور اداري، اجرائي     - مكرر 9ماده  

  . اتحاديه معرفي نمايندو تداركاتي اتحاديه به تعداد حق رأي خود افرادي را به 

  .  ساعت در هفته با اتحاديه همكاري نمايند10هر يك از افراد موظفند حداقل : تبصره

 انجمنها موظف به معرفي نمايندگان ثابت اصلي و علي البدل به نشستهاي مصوبات              -10ماده  

  .   ماه به نشست شوراي عمومي امكان پذير خواهد بود6ساالنه و نيز به مدت 

 تعويض نمايندگان انجمنها در نشستهاي شوراي عمـومي قبـل از موعـد مقـرر بـه                  -1ه  تبصر

  . تصويب كميسيون تشكيالت و نشست شوراي عمومي امكان پذير خواهد بود



 در صورتيكه انجمنها تصميم به تعويض نمايندگان خود داشته باشند، موظفند كـه              -2تبصره  

 پايان يافتن مـدت ثابـت بـودن نماينـدگان سـابق،              هفته قبل از   6نمايندگان ثابت اصلي خود را      

معرفي نمايند كه طي آن مدت در جلسات مربوطه همراه با نمايندگان سـابق، بـدون حـق رأي                   

بصورت منظم شركت نمايند، در اولين دوره تـشكيل كميـسيونها تـا نشـست مـصوبات و در                   

  . باشد ا ميخود اين نشست نيز تعيين شرايط نمايندگان انجمنها بعهده خود آنه

 مـاه ثابـت بـراي       6 انجمنها موظف به معرفي مسئولين يا رابطين واحـدها بـه مـدت               -11ماده  

  . باشند كميسيونهاي مربوط به اتحاديه مي

 تعويض مسئولين يا رابطين واحـدهاي انجمنهـا در كميـسيونهاي مربوطـه قبـل از                 -1تبصره  

  . د بودموعد مقرر به تصويب كميسيون مربوطه امكان پذير خواه

 در صورتيكه انجمنها تصميم به تعويض مسئولين يا رابطين واحدهاي خود داشته             -2تبصره  

 هفتـه قبـل از پايـان يـافتن مـدت ثابـت بـودن                6باشند، موظفند مسئولين يا رابطـين آينـده را          

 هفتـه در جلـسات مربوطـه        6مسئولين يا رابطين واحدهاي سابق، معرفي نماينـد كـه طـي آن              

  . ايندگان سابق، بدون حق رأي به صورت منظم شركت نمايندهمراه با نم

 كليه انجمنها و نمايندگان آنها موظف به اجراي تصميمات متخذه از طـرف نشـستها                -12ماده  

  . باشند و اركان تصميم گيري و اجرائي اتحاديه طبق ضوابط اين اساسنامه مي

 1اساسنامه به انـضمام تبـصره        62 كليه انجمنهاي اسالمي موظف به اجراي ماده         -1تبصره  

  . باشند آن مي

توانـد در نشـست هـاي اتحاديـه            فقط يك نفـر مـي      62 از مشاورين مندرج در ماده       -2تبصره  

  .  شركت نمايند



 5 اخراج انجمنها از اتحاديه با پيشنهاد كميسيون تشكيالت، يا شوراي مركـزي و يـا                -13ماده  

 نمايندگان انجمنهاي حاضر در نشست شوراي عمومي سراسـري          انجمن عضو و تصويب     

  . گيرد صورت مي
3
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 انجمن عـضو مطـرح گـردد، ايـن پيـشنهاد بايـد بـه                5در صورتيكه اخراج با پيشنهاد      : تبصره

كميسيون تشكيالت ارجاع گرديده تا پس از گذرانـدن روال مربوطـه خـود در نشـست مطـرح                   

  . گردد

 يا نمايندگاني از يك انجمن بـه عـضويت شـوراي مركـزي يـا                 در صورتيكه نماينده   -14ماده  

شوراي اجرائي در آيد، بايد از نمايندگي انجمن استعفا بدهد و انجمن حداكثر ظرف سـه هفتـه                  

  . به جاي وي نماينده ديگري را به اتحاديه معرفي نمايد

 خود بـوده در      نمايندگان موظف به داشتن ارتباط منظم، پيوسته و مستقيم با انجمن           -15ماده  

بايستي نظر انجمن خود را مطرح نمايد و همچنين موظفند            كميسيونهاي مربوطه و نشستها مي    

كه انجمن خود را از كليه امور مربوط به اتحاديه با حفظ امانـت، مراتـب و روابـط تـشكيالتي                     

  . مطلع سازند

 فرهنگـي،    موضـع گيريهـاي انجمنهـا اعـم از سياسـي اجتمـاعي يـا مـسائل انقـالب                   -16ماده  

  . بايستي در چارچوب مواضع اتخاذ شده در نشستها باشد مي

 در صورتيكه مواضع اتخاذ شده توسط انجمني مغاير با مصوبات و مواضع اتخاذ              -1تبصره  

شده در نشستهاي اتحاديه باشد، شـوراي مركـزي اتحاديـه موظـف اسـت علـل اتخـاذ چنـين           

در صورت تشخيص تخلف از مصوبات و       تصميماتي را از انجمن مربوطه جويا شده و سپس          

مواضع، حق رأي آن انجمن را گرفته و مسئله به همراه گزارش شـوراي مركـزي بـا حـضور                    



نمايندگان انجمن مربوطه در اولين نشست شوراي عمومي سراسري طرح و نوع تنبيه انجمـن               

  . خاطي به تصويب خواهد رسيد

  :اضع به قرار زير است تنبيهات در موارد تخلف از مصوبات و مو-2تبصره 

  . گرفتن حق رأي آن انجمن از يك جلسه الي يكسال-1

  .  تعليق عضويت آن انجمن از سه ماه الي يكسال-2

  .  اخراج انجمن خاطي-3

 در صـورتيكه بنـابر اخـراج انجمنـي از اتحاديـه شـد، موضـوع از طريـق شـوراي             -3تبصره  

آن )  انتخابات شوراي مركزي انجمـن     مرجع(عمومي به هر نحو ممكن به اطالع مجمع عمومي          

 ماه در صورت عدم ترتيـب اثـر دادن بـه تخلـف آن               2انجمن خواهد رسيد و پس از طي مدت         

  . انجمن اخراج قطعي خواهد بود

 كليه انجمنهـاي اسـالمي دانـشجويان در سراسـر كـشور كـه عـضو اتحاديـه           - مكرر 16ماده  

به منظور نظارت بر حسن اجـراي انتخابـات         باشند، موظف به دعوت از نمايندگان اتحاديه،          مي

شوراي مركزي انجمن اسـالمي دانـشجويان دانـشگاه خـود بـوده و ايـن امـر بـه تـدريج در                       

  . اساسنامه انجمنها وارد گردد

  

  فصل چهارم

  :نشستها

  :  اتحاديه داراي چهار نوع نشست است-17ماده 



شوراهاي مركزي انجمنهاي اين نشست عبارتست از مجمع ساالنه اعضاء    :  نشست ساالنه  -1

عضو اتحاديه و نمايندگان واحدها و اعـضاي شـوراي مركـزي كـه هـر سـال يكبـار تـشكيل                      

  . گردد مي

  . اين نشست نبايد حداكثر از نيمه اول مهر ماه هر سال بگذرد: تبصره

 اولين نشست شوراي عمـومي پـس از نشـست سـاالنه، نشـست ويـژه               : نشست مصوبات  -2

  . مصوبات خواهد بود

عبارتست از نمايندگان انجمنهاي عـضو و اعـضاي         :  نشستهاي شوراي عمومي سراسري    -3

  . گردد شوراي مركزي كه حداقل ماهي يكبار، حداقل به مدت يك روز برگزار مي

 ايـن نشـست     : نشستهاي شوراي عمومي دانشگاهها و ساير مراكز آموزش عالي تهـران           -4

گـردد و      روز يكبار تشكيل مـي     15اي تهران، هر    جهت هماهنگي فعاليتهاي انجمنهاي دانشگاهه    

وظايف آن طبق آئين نامه اي كـه توسـط كميـسيون تـشكيالت تهيـه و بـه تـصويب شـوراي                       

  . گردد رسد، تعيين مي عمومي دانشگاههاي سراسر كشور مي

  

  چگونگي تشكيل نشستها: بند اول

  :گردد عيين مي تعداد نمايندگان داراي حق رأي هر انجمن به صورت زير ت-18ماده 

  .  نفر اعضاء فعال، يك نماينده17 الي 7از حداقل : الف

  بر حسب دارا بودن شرايط چهارگانه ذيل و به تصويب شوراي عمومي، دو نماينده: ب

  . عضو فعال20 داشتن بيش از -1

 ارتباطمنظم و فعال با اتحاديه و حضور فعال و مـستمر در حركتهـاي مـشترك انجمنهـا و         -2

  . عنوان عضو ناظر در شوراي عمومي اتحاديه به حداقل به مدت يكسالحضور به 



  .  فعاليت گسترده و منظم داخل دانشگاه خود-3

  . وسعت دانشگاه-4

كنـد بـا احـراز شـرايط          براي دانشگاهها بزرگ كـه شـوراي عمـومي آنهـا را مـشخص مـي               : ج

  . توانند داشته باشند چهارگانه فوق، حداكثر سه نماينده مي

 تجديد نظر در تعداد نمايندگان داراي حق رأي بر حسب تعداد اعضاء فعال انجمـن                -1 تبصره

 ماه در يكي از نشستهاي شوراي عمومي سراسري و نيز جهـت نشـست سـاالنه در                  6پس از   

  . پذيرد آخرين نشست شوراي عمومي سراسري صورت مي

ين نشـست شـوراي      تعداد نمايندگان داراي حق رأي جهت نشست ساالنه در آخـر           -2تبصره  

  . عمومي سراسري قبل از نشست ساالنه معين خواهد شد

 اگر نماينده يا نمايندگان داراي حـق رأي انجمنـي در دو جلـسة متـوالي غيبـت غيـر                     -19ماده  

موجه داشته باشد، آن نماينده يا نمايندگان بـراي يكبـار در اولـين جلـسة بعـدي از حـق رأي                      

  . محروم خواهد شد

جمني در نشست مـصوبات شـركت ننمايـد، بـراي دو جلـسة بعـدي نشـست         اگر ان-1تبصره  

  . شوراي عمومي از حق رأي محروم خواهد شد

 نحوة جايگزيني نمايندة علي البدل ثابت انجمن به جاي نماينـدة داراي حـق رأي در                 -2تبصره  

  . كند باشد را نشست مصوبات تعيين مي جلساتي كه اين نماينده غايب مي

نماينده داراي حق رأي انجمني بيش از دو ساعت غيبت غير موجه داشته باشـد                اگر   -20ماده  

  . باشد در آن جلسه غايب محسوب شده ولي در ادامة جلسه داراي حق رأي مي



 اگر نماينده يا نمايندگان داراي حق رأي انجمني در دو جلسة متوالي قبل از نشـست                 -21ماده  

طي سال غيبت غير موجه داشـته باشـد، آن نماينـده يـا               جلسة شوراي عمومي در      5ساالنه يا   

  . نمايندگان در نشست ساالنه، حق رأي نخواهد داشت

 جلسة نشـست شـوراي   4 اگر نماينده يا نمايندگان داراي حق رأي انجمني همگي در          -22ماده  

 ماه ثابت بودنشان غيبت غير موجه داشته باشـند، حـق رأي آن انجمـن بـه           6عمومي در طول    

 هفته گرفته و پس از ايـن مـدت نشـست شـوراي عمـومي سراسـري بـه عـضويت آن           6مدت  

  .  نمايد رسيدگي مي

  . باشد  مرجع تشخيص موجه بودن غيبت نمايندگان، واحد تشكيالت مي- مكرر22ماده 

 عدم حضور نمايندة انجمني كه حق رأي آن به حال تعليـق در آمـده اسـت در         - مكرر 22ماده  

  . شود ارد غيبت محسوب ميجلساتي كه حق رأي ند

 مواد باال مربوط به غيبت نمايندگان انجمنها در نشستها براي جلسات شوراي             - مكرر 22ماده  

  . گردد عمومي تهران و شوراي عمومي سراسري به يكسان اجرا مي

 رسميت نشـستها مـشروطبه حـضور حـداقل دو سـوم نماينـدگان داراي حـق رأي                   -23ماده  

  . باشد ميانجمنهاي عضو اتحاديه 

  . شود  در صورتيكه دو سوم، رقم كسري پيدا كند، عدد بزرگتر در نظر گرفته مي-1تبصره 

 در صورت عـدم رسـميت نشـست، شـوراي مركـزي موظـف بـه دعـوت كتبـي از                      -2تبصره  

نمايندگان داراي حق رأي    ) 1+نصف(نشست بعدي با شركت حداقل      . باشد  انجمنهاي عضو مي  

  . ابد و بايد حداكثر دو هفته بعد تشكيل گرددي انجمنهاي عضو رسميت مي

  وظايف نشستها: بند دوم



شود كه قبالً توسط كميسيون        جلسات نشستها بر طبق نظامنامة داخلي آن اداره مي         -24ماده  

  . گردد تشكيالت تهيه شده و براي تصويب نهايي به نشست ارائه مي

ضاء شـوراي مركـزي مـسئوليت        مسئول تشكيالت اتحاديه بـه عنـوان يكـي از اعـ            -1تبصره  

  . برگزاري نشستها را به عهده دارد

  .   تنظيم دستور جلسات نشستها بجز نشست ساالنه به عهدة شوراي مركزي است-2تبصره 

 دستور جلسة نشست ساالنه در آخـرين نشـست شـوراي عمـومي سراسـري بـه                  -3تبصره  

  . تصويب خواهد رسيد

  

  وظايف نشست ساالنه) الف

  . ميل مرامنامه و تغيير و تكميل اساسنامة اتحاديه تك-25ماده 

 انجمن براي تكميل مرامنامه و تغيير و تكميـل اساسـنامه بايـد              5 پيشنهادات حداقل    -1تبصره  

قبالً به كميسيون مربوطه كتباً ارائه گشته و پـس از بررسـي بـه كميـسيون تـشكيالت ارجـاع                     

  . شده، به نشست ساالنه ارائه شود

توانند پيشنهادات خود را در ايـن زمينـه           ي مركزي يا كميسيون تشكيالت مي      شورا -2تبصره  

  . در دستور كار نشست قرار دهند

 بررسي عملكرد يكسالة شوراي مركزي سابق و انتخـاب شـوراي مركـزي جديـد و             -26ماده  

  . تشكيل كميسيونها به مدت يك سال

به پيشنهاد كميسيون تشكيالت و      تصويب آئين نامه نحوة تقسيم بودجة اتحاديه كه          -27ماده  

  . شود تصويب شوراي مركزي در نشست طرح مي



 تصويب طرحها، برنامه ها، موضوعات اساسي و تعيين اولويتها و خطمشي اجرائي             -28ماده  

 انجمن و يا شـوراي      5يك سال آتي اتحاديه و انجمنها كه با پيشنهاد كميسيونهاي مربوطه، يا             

  . گيرد  در دستور قرار مي24ادة  از م3مركزي، مطابق تبصرة 

  . باشند  كميسيونهاي مربوطه موظف به تهية پيشنهادات الزم در اين زمينه مي-1تبصره 

 تصميمات نشست ساالنه با تصويب دو سوم نمايندگان داراي حق رأي حاضـر در               -29ماده  

  . نشست معتبر است

به تـصويب نشـست سـاالنه        در انتخاب اعضاي شوراي مركزي آئين نامة ديگري          -1تبصره  

  . خواهد رسيد

 در مواردي كه در نشستها، حاضرين در مورد پيشنهادات ارائه شده به توافق نمي               -2تبصره  

باشند، آن پيـشنهادي كـه        رسند و ناگزير از اجراي يك پيشنهاد از چند پيشنهاد ارائه شده مي            

آراء حاضـر در جلـسه      ) 1+نـصف (از پيشنهادات ديگر رأي بيشتري بياورد، مشروط بر آنكه          

 اعـضاء نشـست روي پيـشنهاد ديگـري          شود، مگـر آنكـه        كمتر نباشد، تصويب و اجراء مي     

  . توافق كنند
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  وظايف نشست مصوبات) ب

 تصويب اساسنامه هاي پيشنهادي واحدها كه از سوي كميسيونهاي مربوطه پس از             -30ماده  

  . گردد رائه ميتصويب شوراي مركزي به نشست ا

بايـستي ابتـدا عـضويت انجمنهـا مطـابق ضـوابط               در اولين نشـست مـصوبات مـي        -31ماده  

  . اساسنامه به تصويب برسد

  . كند آئين نامة چگونگي به اجراء درآمدن اين ماده را شوراي مركزي تهيه مي: تبصره

  

  وظايف نشستهاي شوراي عمومي سراسري) ج

  . قاضاي عضويت يا اخراج انجمنها تصميم گيري در مورد ت-32ماده 

اتحاديـه و تعيـين   ...  تصميم گيري در مورد مواضع سياسـي، فرهنگـي، آموزشـي و    -33ماده  

  . لزوم فرستادن نمايندة اتحاديه در امور مختلف

تواند توسط كميسيون مربوطه، يا شوراي مركـزي و يـا             پيشنهاد اتخاذ مواضع مي    -1تبصره  

  . تور كار نشست شوراي عمومي سراسري قرار گيرد انجمن در دس3به پيشنهاد 

توانـد در ايـن        در بين دو نشست شوراي عمومي سراسـري شـوراي مركـزي مـي              -2تبصره  

موارد، در صورت عدم امكان به تعويق انـداختن تـصميم گيـري در آن مـوارد، در چـارچوب                    

  . مصوبات نشست شوراي عمومي سراسري تا نشست بعدي تصميم بگيرد

 تصويب قوانين و مقررات الزم در چارچوب تصميمات نشست مصوبات كه توسـط      -34ماده  

  . شود  انجمن عضو ارائه مي3كميسيونها يا شوراي مركزي و يا به پيشنهاد 

  .  نظارت مستمر بر فعاليتهاي شوراي مركزي-35ماده 

  .  تصميم گيري در مورد جلسات فوق العاده نشستهاي شوراي عمومي سراسري-36ماده 



 نماينـدگان داراي حـق       تصميمات نشست شوراي عمومي سراسري بـا تـصويب           -37ماده  

  . رأي حاضر در نشست معتبر است
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  وضعيت آراي دانشگاههاي عضو اتحاديه انجمنهاي اسالمي

  )دفتر تحكيم وحدت(دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور 

  

تعداد حق   دانشگاه
  رأي

داد حق تع  دانشگاه
  رأي

دانشگاه تهران و علوم پزشكي 
  تهران

  2  دانشگاه سيستان و بلوچستان  3

دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي 
  مشهد 

  1  دانشگاه ايالم  2

دانشگاه شيراز و علوم پزشكي 
  شيراز 

  1  دانشگاه گيالن  3

دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي 
  اصفهان 

  1  دانشگاه شاهرود  2

وم پزشكي دانشگاه تبريز و عل
  تبريز

  1  دانشگاه ياسوج  3

دانشگاه بوعلي سينا و علوم 
  پزشكي همدان

  عضو ناظر  دانشگاه كاشان  2

  عضو ناظر  دانشگاه خليج فارس  1  دانشگاه علوم پزشكي ايران
  1  دانشگاه لرستان  عضو ناظر  دانشگاه علوم پزشكي گيالن
  1  دانشگاه اراك  عضو ناظر  دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  عضو ناظر  دانشگاه قم  عضو ناظر  انشگاه علوم پزشكي اروميهد
  1  دانشگاه شهركرد  1  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

  عضو ناظر  دانشگاه مجتمع آموزش عالي قم  1  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
  عضو ناظر  دانشگاه علوم پايه دامغان  1  دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  1  دانشگاه محقق اردبيلي  1  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
دانشگاه كشاورزي و صنايع   1  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

  صنعتي گرگان
1  

  عضو ناظر  دانشگاه شهيدباهنر كرمان  1  دانشگاه علوم پزشكي لرستان



  2  دانشگاه شهيدچمران اهواز  3  دانشگاه شهيدبهشتي
  1  دانشگاه شهيدرجايي  2  دانشگاه صنعتي اميركبير

دانشگاه بين المللي امام خميني   2  صنعتي شريفدانشگاه 
  )ره(

1  

  1  دانشگاه تربيت معلم تبريز  2  دانشگاه صنعتي خواجه نصير
  عضو ناظر  دانشگاه رازي كرمانشاه  2  دانشگاه صنعتي اصفهان
  عضو ناظر  انجمن دانشگاهيان استان قم  1  دانشگاه تربيت مدرس

  عضو ناظر  م قرآني كرمانشاهدانشكده علو  2  دانشگاه تربيت معلم تهران
  1  دانشكده پست و مخابرات  2  دانشگاه الزهراء

  1  دانشكده شهيدعباسپور  2  دانشگاه علوم و صنعت ايران
  عضو ناظر  دانشگاه بيرجند  2  دانشگاه عالمه طباطبائي

  1  دانشگاه علوم پزشكي اراك  1  دانشگاه كردستان
  1  دانشگاه مازندران  1  دانشگاه زنجان

  



  ل پنجمفص

  :كميسيونها

 اعضاء هر كميسيون متشكلند از مـسئولين واحـد مـشابه در انجمنهـا و يـك عـضو                    -38ماده  

  . و شوراي هر واحد) به جز كميسيون تشكيالت(شوراي مركزي 

  .  در اينجا نيز معتبر است19 از مادة 2 تبصرة -1تبصره 

 مسئولين يا رابطين معرفي شده از طرف انجمنهـا   رسميت كميسيونها با شركت   -2تبصره  

  . باشد و شركت دو نفر از شوراي واحد اتحاديه مي
3
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شـود بايـد از تمـامي          در كميسيونهاي فوق العـاده اي كـه بالـضروره تـشكيل مـي              -3تبصره  

ن تهـران    تعـداد نماينـدگا    انجمنها دعوت به عمل آيد ولي نـصاب رسـميت جلـسه بـه عـدد                 

  . باشد مي
3
2

 ماه تأخير معرفي شود در كميسيون       2 اگر مسئول يا رابط واحد انجمني با بيش از           -4تبصره  

  )به جز دور اول. (كند به عنوان ناظر بدون حق رأي شركت مي

 هر يك از نمايندگان ثابت اصلي انجمنها در نشست شوراي عمـومي سراسـري كـه                 -39ماده  

باشند، بايـد     رابط يكي از واحدهاي مشابه اتحاديه در انجمن خود مي         الزاماً هر كدام مسئول يا      

  . در كميسيون مربوطه شركت كنند

 در اولين دورة تشكيل كميسيونها تا اولين نشست مصوبات مالك شـركت انجمنهـا               -40ماده  

باشد كـه متـشكل از نماينـدگان ثابـت اصـلي        در كميسيونها شركت آنها در نشست ساالنه مي       

و ) به جـز كميـسيون تـشكيالت      ( عضو، طبق اساسنامه و يك عضو شوراي مركزي          انجمنهاي

  . باشد شوراي هر واحد مي



آئين نامة چگونگي تقسيم نماينـدگان در كميـسيونها در اولـين دوره توسـط شـوراي                 : تبصره

  . مركزي تهيه خواهد شد و در دوره هاي بعدي بايد به تصويب نشست ساالنه نيز برسد

  .  كار كميسيونها يك سال يعني در فاصلة دو نشست ساالنه خواهد بود مدت-41ماده 

  . دهند  هفته يك بار تشكيل جلسه مي3 كميسيونها هر -42ماده 

 هفته با پيـشنهاد شـوراي مركـزي، يـا           3توانند در طي      مسئولين يا رابطين انجمنها مي    : تبصره

ل جلسه دهند كـه شـركت        انجمن عضو و تصويب شوراي مركزي، تشكي       5شوراي واحد و يا     

  . براي انجمنهاي تهران الزامي است

 آئين نامة كميسيونها توسط كميـسيون تـشكيالت تهيـه شـده بـه تـصويب نشـست                   -43ماده  

  . رسد مصوبات مي

  . نمايد در اولين بار تشكيل كميسيونها، هر كميسيون آئين نامة خود را تهيه مي: تبصره

  : از اسامي كميسيونها عبارتند -44ماده 

   كميسيون تشكيالت؛-1

   كميسيون آموزش و تحقيقات؛-2

   كميسيون تبليغات؛-3

   كميسيون انقالب فرهنگي؛-4

   كميسيون حوزه و دانشگاه؛-5

  .  كميسيون جنگ-6

  

  :وظايف و حيطة كار كميسيونها

  وظايف مشترك كميسيونها: بند اول



  . وراي مركزي برنامه ريزي براي امور اتحاديه جهت ارائه به ش-45ماده 

 ارائه اساسنامه واحدها پس از تصويب شوراي مركزي و قوانين و مقررات الزم در               -46ماده  

  . زمينه هاي مربوطه از طريق شوراي مركزي به نشستها

  .  در اينجا نيز صادق است25 از ماده 1در مورد نشست ساالنه : تبصره

يــه در زمينــه هــاي مختلــف بــا  تــالش در همــاهنگي طرحهــا و برنامــه هــاي اتحاد-47مــاده 

فعاليتهايي كه از سوي ارگانهاي دولتي و مردمي و نهادهاي انقالبـي و احـزاب و سـازمانهاي                  

  .  پذيرد سياسي معتقد و متعهد به واليت فقيه در آن زمينه ها انجام   مي

  

  وظايف كميسيونها: بند دوم

  :  وظايف كميسيون تشكيالت عبارتست از-48ماده 

ح و پيشنهاداتي در جهت انسجام بخشيدن به تـشكيالت انجمنهـاي عـضو و ارائـه                  تهيه طر  -1

  . آنها به شوراي مركزي

 بررسي نتايج تحقيق واحد تشكيالت در رابطه با عضويت يـا اخـراج انجمنهـا و نماينـدگان                   -2

  . آنها

ن بـه   بررسي پيشنهادات انجمنها در زمينة تغييـرات الزم در اساسـنامه اتحاديـه و ارائـه آ        -3

  . نشست ساالنه

 برنامه ريزي جهت رسيدگي به وضعيت فعاليت انجمنهـاي عـضو و واحـدهاي اتحاديـه و                  -4

  .  تهية گزارش منظم و پيوسته از آنها

 تهية آئين نامه هاي كميسيونها و ارائه آن به نشست مصوبات و نيز نظامنامه هاي داخلـي                  -5

  . نشستها و ارائه آن به نشستهاي مربوطه



نامه ريزي جهت رسيدگي به تخلفـات تـشكيالتي و تـشويق و تنبيـه انجمنهـاي عـضو و          بر -6

  . اعضاء واحدهاي اتحاديه

مرجع تصميم گيري در مورد تخلفات و تشويق و تنبيه، در اساسنامة واحد تشكيالت              : تبصره

  . پيش بيني خواهد شد

اي انجمنهاي عضو    تنظيم ضوابط و مراحل مشترك عضويت و ارتقاء تشكيالتي اعضاء بر           -7

  . و واحدهاي اتحاديه

 تهية طرحهايي جهت ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري تشكلهاي اسالمي دانشجويي غير              -8

و خارج از كشور    ) دفتر تحكيم وحدت  (ايراني و انجمنهاي اسالمي دانشجويان ايراني در داخل         

  ...در زمينه هاي فرهنگي، تبليغاتي، تشكيالتي و

 پيشنهاد كميسيون تشكيالت و تـصويب نشـست شـوراي عمـومي سراسـري،                شورايي به  -9

  . تفسير اساسنامه را به عهده خواهد گرفت

  : وظايف كميسيون آموزش و تحقيقات-49ماده 

 تهية برنامة آموزشي، مطالعاتي و تحقيقـاتي عقيـدتي و سياسـي جهـت اعـضاء انجمنهـاي         -1

هـاي عـضو و اقـشار دانـشگاهي كـه زمينـة       عضو و واحدهاي اتحاديه و نيـز هـواداران انجمن         

  . پذيرش اسالم را دارند

 ارائه طرحهاي عقيدتي پس از تصويب شوراي مركزي و نتايج آنها بـه اسـالم شناسـان و                   -2

  . فقهاء جهت بررسي و اصالح

 تهية طرح جهت ارزيابي و وضعيت عقيدتي انجمنها و اعضاء آنهـا و واحـدهاي اتحاديـه و                   -3

در . جمنهـاي عـضو و اقـشار دانـشگاهي كـه زمينـة پـذيرش اسـالم را دارنـد                   نيز هواداران ان  

  . محدوده اي كه اين افراد ارتباط با برنامه هاي واحد مربوطه داشته باشند



  .  تعيين حدود حداقل محتواي الزم عقيدتي سياسي براي رده هاي مختلف تشكيالتي-4

تايج آن به رابط يا نمايندة امـام   ارائه طرحهاي سياسي پس از تصويب شوراي مركزي و ن      -5

  . جهت بررسي و اصالح

 تهيه و ارائه تحليلها نسبت به كليه مسائل سياسي اجتماعي به شوراي مركـزي و نشـست                  -6

  . شوراي عمومي سراسري

 تهيه برنامه هاي فردي و جمعي بـراي اعـضاء و هـواداران انجمنهـاي عـضو و واحـدهاي                -7

  . زمينه پذيرش اسالم را دارند جهت رشد اخالقي روحي آنهااتحاديه و اقشار دانشگاهي كه 

  : وظايف كميسيون تبليغات-50ماده 

  . تنظيم برنامة هماهنگ تبليغاتي براي انجمنهاي عضو اتحاديه

  : وظايف كميسيون انقالب فرهنگي-51ماده 

سـتمرار   تنظيم برنامه هايي جهت مشاركت فعال انجمنها و اتحاديه در انقـالب فرهنگـي و ا                -1

  . آن

 تهيه و ارائه تحليلها نسبت به كليه مسائل انقالب فرهنگـي بـه شـوراي مركـزي و نشـست                     -2

  . شوراي عمومي سراسري

  .  تهيه برنامه هاي مرحله اي دراز مدت براي رسيدن به دانشگاه اسالمي-3

 تهيه طرح نظارت مستمر و پيگير نسبت به حركـت شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي، جهـاد                     -4

  . دانشگاهي و ساير نهادهاي مربوط به انقالب فرهنگي

  :  وظايف كميسيون حوزه و دانشگاه-52ماده 

 تنظيم برنامه هاي مشترك با طالب و ارتباط پيوسته و منظم با مدرسـين و فقهـاي حـوزه                    -1

  . در زمينه هاي مختلف با كمك كميسيونهاي مربوطه



ه و دانـشگاه و مـشاركت هـر چـه بيـشتر              برنامه ريزي در جهت تحقق يافتن وحدت حـوز         -2

  . روحانيون در امور دانشگاهها

  : وظايف كميسيون جنگ-53ماده 

 تنظيم برنامه هايي جهت مشاركت فعـال انجمنهـا و اتحاديـه در مـسئلة جنـگ و همـاهنگي                     -1

  . فعاليتهاي انجمنها در اين خصوص

  . ي عمومي سراسري تهيه و ارائة تحليلهايي نسبت به كلية مسائل جنگ به شورا-2

 تهية برنامه هاي مرحله اي و دراز مدت جهت حل مشكالت جنگ و ارائـه آن بـه مـسئولين        -3

  . جنگ

 تهية طرح نظارت مستمر و پيگيري امور واحدهاي جنگ انجمنها و هماهنگي فعاليتهاي ايـن            -4

  . واحدها

  . گردد اين كميسيون در زمان جنگ تشكيل مي: تبصره

  

  فصل ششم

  :واحدها

  :  واحد است كه اسامي آنها به شرح زير است9 اتحاديه داراي -54ماده 

   تشكيالت؛-1

   پذيرش؛-2

   آموزش و تبليغات؛-3

   سياسي؛-4

   انقالب فرهنگي؛-5



   تبليغات؛-6

   حوزه و دانشگاه؛-7

   ارتباطات خارجي؛-8

  .  جنگ-9

ساسـنامة واحـد     ضوابط و حيطة تصميم گيريهـاي مـسئول اجرائـي هـر واحـد در ا                -55ماده  

  . مربوطه خواهد آمد

  .  شوراي هر واحد عالي ترين مرجع اجرائي آن واحد است-56ماده 

 اساسنامة هر واحد توسط كميسيون نظير آن، تدوين شده، پس از تصويب شـوراي           -57ماده  

  مركزي و تصويب نهايي در

  . نشست مصوبات، جهت اجراء به شوراي واحد مربوطه ابالغ خواهد شد

 اساسنامة هر واحد بايد در بردارندة وظايف واحد، تركيب و وظايف شوراي واحد،           -1ه  تبصر

نام و وظايف بخشها، رابطـة آن بـا ديگـر واحـدها و نمـودار تـشكيالتي آن واحـد مطـابق بـا                         

  . ضوابط اين اساسنامه باشد

 نـاقض    اساسنامة واحدها به عنوان متمم اساسنامة كل اتحاديه بوده و نمـي توانـد              -2تبصره  

  . آن باشد

  

  فصل هفتم

  :شوراي مركزي



 نفر است كـه بـا مـسئوليت مـشترك از طـرف نشـست                7 شوراي مركزي مركب از      -58ماده  

ساالنه از ميان كانديداهايي كه صـالحيت آنهـا توسـط شـوراي تحقيـق تـصويب شـده، طبـق                   

  . شوند ضوابط اساسنامه، براي مدت يك سال انتخاب مي

 مـاه انتخـاب     6بعد از تصويب اساسنامه، شوراي مركزي به مـدت           در اولين دوره     -1تبصره  

  . شود مي

  . شود  آئين نامة نحوة انتخاب شوراي مركزي توسط خود نشست مشخص مي-2تبصره 

 هفته قبل از تشكيل نشست ساالنه خـود را بـه شـوراي              6 كانديداها بايستي حداقل     -3تبصره  

كـه اسـامي كانديـداهاي پذيرفتـه شـده را           تحقيق معرفي نموده و شوراي تحقيق موظف است         

  .  روز قبل از تشكيل نشست ساالنه به انجمنهاي عضو اعالم نمايد10حداقل 

  .  آئين نامه و شرح وظايف شوراي تحقيق در نشست مصوبات تعيين خواهد شد-4تبصره 

  سه نفر از بين كانديداها كه انتخاب ايشان همانند ساير اعـضاي شـوراي مركـزي                -5تبصره  

شود، به عنـوان اعـضاء علـي البـدل انتخـاب              است و در نشست ساالنه بطور مستقل انجام مي        

شوند كه آئين نامة اختيارات و شرح وظايف اعضاء علي البدل توسط كميسيون تـشكيالت                 مي

  . تهيه و در نشست مصوبات جهت تصويب ارائه خواهد شد

در وظايف محوله يا انحـراف       در صورت مسامحة عضو يا اعضاي شوراي مركزي          -59ماده  

 كـل نماينـدگان داراي      از مرامنامه و يا نقض مكرر اساسنامة اتحاديه با درخواست حـداقل             

حق رأي نشست شوراي عمومي بايد در اولين نشست، آن عضو يا اعضاء را استيضاح نمايد                

اينـدگان داراي حـق رأي حاضـر در جلـسه آن عـضو يـا        نمو در صورت رأي عدم اعتماد  

  . گردند اعضاء از شوراي مركزي بر كنار مي

3
1

3
2



 شـوراي مركـزي موظـف اسـت در هـر جلـسه شـوراي عمـومي سراسـري،                    - مكرر 59ماده  

 توسـط   61 از مـادة     7گزارشي از نحوة عملكرد اعضاء خود و رعايت تعهدات منـدرج در بنـد               

   .آنها را به نشست ارائه نمايد

 در صورت كناره گيري يا بركناري يك يا بعضي از اعضاء شوراي مركزي، قبـل از                 -60ماده  

موعد يك ساله، جايگزيني فرد يا افـراد طبـق روال اساسـنامه و بـا رأي دو سـوم نماينـدگان                      

  . پذيرد داراي حق رأي حاضر در جلسة نشست شوراي عمومي سراسري انجام مي

  .  تعداد كل نمايندگان داراي حق رأي باشدر از  اين تعداد نبايد كمت-1تبصره 
9
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 كناره گيري به دليل بيماري يا فوت و يا داليل ديگر كه در مورد سـوم در نشـست           -2تبصره  

شوراي عمـومي بايـد پذيرفتـه شـود و در صـورت عـدم پـذيرش نشـست شـوراي عمـومي                       

بـا آن شـخص در انجمـن وي از يـك طـرف      سراسري اگر كناره گيري انجام شـد، در رابطـه          

  . گردد كميسيون تشكيالت تنبيه هايي طرح و تصويب مي

  :  شرايط اعضاي شوراي مركزي-61ماده 

 سابقه تشكيالتي و نيز حسن مديريت به مدت حداقل دو سال در انجمن اسـالمي خـود يـا                    -1

  . يكي از واحدهاي اتحاديه داشته باشد

 انجمن عـضو اتحاديـه جهـت انتخـاب شـدن در شـوراي               3ود يا    به تأييد انجمن اسالمي خ     -2

  . مركزي رسيده باشد

  .  متعهد به قبول اين مسئوليت به مدت يك سال با وظايفي كه در اساسنامه آمده است-3

 داشتن حداقل اطالعات الزم عقيدتي در اصول اعتقادات و احكام اسالمي و بينش سياسـي                -4

تحقيقات جهت تصويب نهائي به نشـست مـصوبات ارائـه           در حدودي كه كميسيون آموزش و       

  . دهد مي



  .  داشتن سابقة سالم و صحيح عقيدتي، سياسي و اخالقي در اعتقاد و تعهد به واليت فقيه-5

 متعهد به مرامنامه و تالش در جهت پياده شـدن تمـامي مـواد و اصـول آن در سـطح كـل                        -6

  . انجمنها

 سـاعت در هفتـه و       20ود بدانـد و عـضو اصـلي حـداقل            اتحاديه را به عنوان كار اصلي خ       -7

  .  ساعت در هفته وقت بگذارد12عضو علي البدب حداقل 

  .  عدم عضويت در احزاب و سازمانها و گروههاي سياسي رسمي موجود در سطح جامعه-8

  .  ماه استعفا دهد2 در صورت عضويت در شوراي مركزي انجمن خود، بايد حداكثر ظرف -9

 دفعـه بـراي دانـشجويان پزشـكي         5 مـاه يـا      6حضور داوطلبانه در جبهه به مدت        سابقة   -10

  )1350براي متولدين پائين تر از . (شامل طرح سپاه

 سابقة يك دوره عـضويت در شـوراي مركـزي انجمـن دانـشگاه خـود و يـا دو دوره در           -11

  . انجمن اسالمي دانشجويان يكي از دانشكده هاي دانشگاه مربوطه

  . بايست حتماً يكسال عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت بوده باشند اها مي كانديد-12

  :  شرايط كانديداتوري فارغ التحصيالن در شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت-13

  .  حداقل يك دوره عضو شوراي مركزي اتحاديه بوده باشند: الف

  . باشد كانديداتوري فارغ التحصيالن فقط براي علي البدل مي: ب

تواند كانديـداي علـي البـدل         فرد فارغ التحصيل فقط دو سال بعد از فارغ التحصيل شدن مي           : ج

  . شود

  . باشد نحوة شركت در انتخابات اين افراد دقيقاً همانند ديگر دانشجويان كانديدا مي: د

 جهت ايجاد ثبات نسبي و مشورت در امور اتحاديه؛ شوراي مركـزي موظـف اسـت                 -62ماده  

 شوراي مركزي را به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب اولين نشست شـوراي      اعضاء سابق 



عمومي سراسري بعد از نشست ساالنه، بـراي شـركت در جلـسات شـوراي مركـزي دعـوت                   

  . نمايند و از نظرات آنان بدون حق رأي استفاده نمايند

  . باشد  نفر مي3 تعداد افراد قديمي براي مشورت حداكثر -1تبصره 

  . توانند در نشستها شركت كنند شاورين دفتر تحكيم وحدت مي م-2تبصره 

بـراي  . ( ماه حضور داوطلبانه در جبهـه داشـته باشـند          6 اين مشاورين بايد حداقل      -3تبصره  

  )1350متولدين پائين تر از سال 

  حقوق و وظايف مشترك شوراي مركزي: بند اول

عـضو رسـيدگي بـه امـور      شوراي مركـزي مرجـع و مـسئول همـاهنگي انجمنهـاي        -63ماده  

اتحاديه و تصويب برنامه هاي اجرائي آن بوده، مسئوليت اجراي كلية امور مصوبات نشستها              

  . را به عهده دارد

 برگزاري و تنظيم دستور جلسات و وقت و ادارة نشستهاي مزبور بـه جـز نشـست                  -64ماده  

  . ساالنه

ختلف به پيشنهاد شوراي مركزي و يا        تعيين نماينده يا نمايندگان اتحاديه در امور م        -65ماده  

 در اينجـا نيـز معتبـر        33 از مـادة     2تبـصرة   (تصويب نشست شوراي عمومي سراسري بوده       

  . و نيز مسئوليت سخنگويي اتحاديه به عهدة شوراي مركزي است) است

 سخنگوي رسمي اتحاديه يكي از اعضاء شوراي مركزي به پيـشنهاد ايـن شـورا و                 -1تبصره  

  . وراي عمومي سراسري خواهد بودتصويب نشست ش

 در امور مربوط به كميسيونها، نماينده اي از ناحية كميسيون مربوطه بـه شـوراي                -2تبصره  

  . شود مركزي پيشنهاد مي



 تصميم گيري در مورد جلسات فوق العاده نشستهاي شوراي عمـومي سراسـري و               -66ماده  

  . تأخير و تعويق انداختن در تاريخ نشستها

أخير و تعويق تاريخ نشستها نبايد از دو هفته بگذرد و نيز داليل اين تأخير و تعويـق   ت: تبصره

  . در اولين نشست بايد ارائه گردد

 تصويب و جمع بندي از پيشرفت كار يك سالة واحدها كه توسـط شـوراي اجرايـي                  -67ماده  

  . شود جهت طرح در نشست ساالنه ارائه مي

 كه توسط كميسيونهاي مربوطه جهت طـرح در نشـست            تصويب اساسنامة واحد ها    -68ماده  

  . شود مصوبات ارائه مي

 كنترل و تنظيم امور مالي و تداركاتي اتحاديـه، تحـت ضـوابط مـصوب در نشـست                   -69ماده  

  . مصوبات به عهدة شوراي مركزي است

 تصميم گيري در چارچوب مصوبات نشست شوراي عمـومي سراسـري در مـورد               -70ماده  

اتحاديه و تعيين لـزوم فرسـتادن نماينـدة اتحاديـه در       ... فرهنگي، آموزشي و  مواضع سياسي،   

امور مختلف، در بين دو نشست شوراي عمومي سراسري در صورتي كه تـصميم گيـري در                 

  . آن موارد امكان به تعويق افتادن تا تشكيل نشست بعدي نداشته باشد

واحـدها جهـت تـصويب بـه         شوراي مركزي موظف به پيـشنهاد مـسئولين اجرايـي            -71ماده  

  . باشد نشست شوراي عمومي سراسري و انتخاب شوراي واحدها مي

  . باشد  شوراي مركزي موظف به تهيه و تصويب نظامنامة داخلي خود مي-72ماده 

 ارائه گزارش كار و حتي االمكان كلية مصوبات خود به هر نشست شوراي عمـومي                -73ماده  

  . سراسري



ه عنوان منتخـب انجمنهـاي عـضو در مقابـل نشـستهاي شـوراي                شوراي مركزي ب   -74ماده  

  . عمومي سراسري مسئول و پاسخگو است

 ارسال صورتجلسات شوراي عمومي سراسري و شوراي عمومي تهران پس           - مكرر 74ماده  

  . باشد از تكميل جلسات براي انجمنها الزامي مي

ز انتخاب شـدن در نشـست        اعضاء شوراي مركزي سوگندنامة زير را بايستي پس ا         -75ماده  

  ) متن سوگندنامه تصويب نشده است. (ساالنه ادا نمايند

 تعليق موقت افراد نماينده كه از اساسنامه، آئين نامه، ضوابط مقـررات و مـصوبات                -76ماده  

نشستها و ساير اركان تصميم گيري، تخلف نموده اند و ارائه گزارش و دالئل تعليق به اولـين                  

  . ي جهت تصميم گيري نهايي دربارة اخراج يا عضويت افراد نمايندهشوراي عمومي سراسر

تواننـد در جلـسة تـصميم         انجمن مربوطه يا نمايندگان تعليقي به معرفي آن انجمن مي         : تبصره

  . گيري شركت نموده و دفاع نمايند

 در صورت بروز اختالفات در تشكيالت داخلـي يكـي از انجمنهـا و احالـة موضـوع                   -77ماده  

 يكي از طرفين به اتحاديه شوراي مركزي اتحاديه موظف است پس از بررسي دقيـق و                 توسط

كسب گزارشات الزم نظر خود را به طرفين اعالم نمايد و چنانچه اين نظر مورد اعتراض يكي                 

از طرفين مربوطه باشد نشست شوراي عمومي سراسري در اولين جلسه، تـصميم نهـايي را                

  . خواهد گرفت

   و وظايف هر يك از اعضاي شوراي مركزيحقوق: بند دوم

 نظارت مستمر و دائم بر خطمشي واحدها و اجراي برنامه ها و مصوبات از سـوي                 -78ماده  

  . بايستي انجام گيرد تك تك اعضاء شورا بر امور واحد نظير كميسيون خويش مي

  . كزي امضاء مراسالت اتحاديه در امور مربوط به هر يك از اعضاء شوراي مر-79ماده 



 مدير تشكيالت داخلي، مسئول رسيدگي به امور اجرائي واحدها و خواستن گـزارش       -80ماده  

از مسئولين اجرائي واحدهاي شركت كننـده در كميـسيون تـشكيالت و نيـز مـسئول شـوراي                   

  .باشد اجرائي مي

   

  فصل هشتم

  )ولي فقيه(نماينده امام 

ي اصل حاكميت واليت فقيه، نقـشهاي زيـر را    رابط يا نمايندة ولي فقيه به عنوان تجل       -81ماده  

  : نمايد در اتحاديه و انجمنهاي عضو ايفاء مي

  .  بيان موضع و نظرات واليت فقيه در زمينه هاي مختلف-1

 نظارت بر عدم مغايرت مصوبات اركان تصميم گيري اتحاديه با مبـاني اسـالم و تـصميم                   -2

  . گيري در اين زمينه

 خطمـشي عقيـدتي، سياسـي، فرهنگـي و تـشكيالتي            - اهـداف  - حفظ و صيانت اصول كلـي      -3

  . اتحاديه و انجمنها از هر گونه انحراف از موازين اسالم

  .  ارتقاء محتواي اسالمي و رشد معنويت اخالقي اعضاء انجمنها-4

  .حل اختالفات عقيدتي، سياسي و تشكيالت انجمنها عضو-5

  . الت اتحاديه و انجمنها تأييد ضوابط و مقررات پذيرش افراد در تشكي-6

  .  تأمين و تائيد افراد روحاني اعم از طالب و مدرسين مورد نياز اتحاديه و انجمنها-7

 كليه مواد و بندهاي مندرج در اين فصل بـه منزلـة پيـشنهاد بـه ولـي فقيـه بـوده و                        -82ماده  

 از تعيـين بـه      تصميم گيري نهايي در مورد وظايف و اختيارات نماينده يا رابط ولي فقيه، پـس              

  . خواهد بود) ولي فقيه(عهدة معظم له 



 كليه مصوبات اركان تصميم گيري اتحاديه كه مطابق مرامنامـه و اساسـنامه اسـت                -83ماده  

  . مادامي كه نماينده يا رابط   ولي فقيه مشخص نشده، كماكان الزم االجراء است



  هاي اسالمياتحاديه انجمن) يا تكميلي(آيين نامه داخلي نشست ساالنه 

  )دفتر تحكيم وحدت(دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور 

اين آئين نامه هر ساله در هر يك از نشستهاي ساالنه بايد به تصويب نشـست برسـد و     : تذكر

  . آئين نامه مصوب نبايد در تناقض با هيچ يك از بندهاي اساسنامه باشد

ركــزي انجمنهــاي اســالمي  نشــست ســاالنه، مجمــع ســاالنه اعــضاي شــوراهاي م -1مــاده 

باشـد كـه هـر سـال يكبـار            دانشجويان عضو اتحاديه و اعضاي شوراي مركزي اتحاديـه مـي          

  . گردد تشكيل مي

 اعضاء داراي حـق رأي رسـميت يافتـه و كليـه              جلسات عمومي نشست با حضور       -2ماده  

ت عادي جلـسه و انتخـاب اعـضاي         تصميم گيريهاي آن اعم از انتخابات هيئت رئيسه، مصوبا        

  .  حاضرين داراي حق رأي در جلسه برسدشوراي مركزي بايد به تصويب 
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  : اركان نشست

  . باشد هيئت رئيسه، جلسات عمومي و كميسيونها مي:  نشست ساالنه شامل سه ركن-3ماده 

  

  هيئت رئيسه) الف

 نفـر كـه از ميـان كانديـداهاي موجـود در نشـست               3 اعضاء هيئت رئيسه متـشكل از        -4ماده  

  .  باشد گردند كه به ترتيب آراء به عنوان رئيس، نايب رئيس و منشي مي انتخاب مي

  .  اعضاي هيئت رئيسه نمي توانند كانديداي شوراي مركزي باشند-1تبصره 



رحلـه   اگر اعضاي هيئت رئيسه پس از مرحله اول تكميل نـشد اكثريـت نـسبي در م     -2تبصره  

  . دوم انتخابات هيأت رئيسه مالك انتخاب خواهد بود

 مسئوليت تنظيم كلية برنامه هاي جاري نشـست اعـم از تعيـين زمـان، اداره جلـسات                   -5ماده  

  . باشد عمومي و كنترل حضور و غياب شركت كنندگان با هيأت رئيسه مي

  

  جلسات عمومي) ب

گيـري نشـست بـوده كـه متـشكل از            جلسات عمومي نشست عالي ترين ركن تصميم         -6ماده  

  . باشد تمامي اعضاء داراي حق رأي شركت كننده مي

 موارد مورد بحث در جلسات عمـومي بـه يكـي از طـرق ذيـل در دسـتور كـار قـرار                        -7ماده  

  . گيرد مي

  .  از طريق كميسيونها به عنوان مصوبه كميسيون-1

   . از طريق طرح با امضاء حداقل پنج دانشگاه حق رأي دار-2

  .  نفر از اعضاي شوراي مركزي اتحاديه3 از طريق طرح با امضاء -3

  

  كميسيونها) ج

 كميسيونهاي نشست شامل جلسات به تفكيك مباحث خاص است كـه در آن اعـضاي                -8ماده  

شركت كننده خط و مشي كلي اتحاديه را در سال جاري مـورد بحـث قـرار داده و تـصميمات       

  . نمايند الزم را اخذ مي

  :  كميسيونهاي نشست عبارتند از-9ماده 

   تشكيالت-1



   سياسي-2

   فرهنگي-3

  . كند مسئوليت هر كميسيون را شوراي مركزي اتحاديه تعيين مي: تبصره

 اعــضاء كميــسيونها از ميــان داوطلبــان حاضــر در نشــست بــراي شــركت در آن  -10مــاده 

 اعضاء حاضـر    كميسيون مشخص گرديده و تصميمات آن در صورتي كه به تصويب اكثريت           

  . در جلسه برسد به عنوان مصوبه كميسيون در جلسه عمومي قابل طرح خواهد بود

 مباحث مطروحه در كميسيونها بايد با پيشنهاد و تصويب اوليه اعضاي كميـسيونها              -11ماده  

  . مشخص گردد



  :انتخابات شوراي مركزي

ورت جداگانـه و بـين       انتخابات اعضاي اصلي و علي البدل شـوراي مركـزي بـه صـ              -12ماده  

كانديداهايي كه صالحيت آنان توسط شوراي تحقيق تأييد شده برگـزار گرديـده و بـه ترتيـب               

  .  ابتدا انتخابات با اعضاي اصلي و سپس انتخابات اعضاي علي البدل انجام خواهد شد

توانند به عنـوان كانديـداهاي         كانديداهاي عضويت اصلي در صورت عدم انتخاب مي        -13ماده  

  .  ضويت علي البدل نيز در انتخابات شركت نمايندع

... توانند هر يك حداكثر بـه مـدت            كانديداهاي معرفي شده توسط شوراي تحقيق مي       -14ماده  

تواننـد حـداكثر بـه     دقيقه به عنوان معارفه سخنراني نموده و در پايان هر يك از كانديداها مـي       

  . دقيقه به سؤاالت رسيده پاسخ دهند... مدت 

 در صـورتي كـه در مرحلـه اول انتخابـات اعـضاء شـوراي مركـزي تكميـل نگـردد             -15اده  م

  . انتخابات تا دو مرحلة ديگر برگزار خواهد شد

  .  اين ماده بطور جداگانه براي انتخابات اعضاء اصلي و علي البدل اجراء خواهد شد-1تبصره 

ابـات بـراي مرحلـة       در صورت تقاضاي پنج انجمن عضو و تـصويب نشـست انتخ            -2تبصره  

  . چهارم تكرار خواهد شد

 در صورتي كه تعداد داوطلبين بيش از دو برابر كسري شورا باشد، انتخابات فقـط     -3تبصره  

بين تعداد دو برابر رقم كسري از بين كساني كـه بيـشترين آراء را كـسب كـرده انـد برگـزار                       

  . خواهد شد

باشد كه توسـط   شوراي مركزي قبل مي تدوين پيش نويس قطعنامه نشست به عهده -16ماده  

  . شود هيأت رئيسه به رأي گذاشته مي

  



جوانان متعهد در طول تاريخ و خصوص دانـشجويان مـسلمان در نـسل حاضـر و نـسلهاي                   (

اينانند كه با تعهد و سـالح و        . آينده سرمايه هاي اميدبخش اسالم و كشورهاي اسالمي هستند        

جـات امـت اسـالمي و كـشورهاي خـود باشـند، و ايـن            توانند كـشتي ن     استقامت و پايداري مي   

عزيزانند كه هدف اصلي استعمار و استثمارگران جهانند و هر قطبي درصدد صيد آنان اسـت                

و اكنـون اي    . شوند  و با صيد آنان است كه ملتها و كشورها به تباهي و استضعاف كشيده مي              

ي امـت و اسـالم، امانـت بـزرگ          جوانان عزيز، و اي دانشجويان و دانشمندان امروز و فرداها         

استقالل و آزادي كه از دام دو قطب شرق و غرب با مجاهدت و فـداكاري ملـت عظـيم الـشأن                      

ايران بدست آمده است، به شما عزيزان سپرده شده و مسئوليت بزرگي بعهـده همـه گذاشـته                  

ز همه ملت و خصوص دانشجويان مسلمان كه رهبران آينده هـستند مـسئول نگهبـاني ا               . است

    .) باشند اين امانت بزرگ الهي مي

  )ره(امام خميني 

  . امروز انقالبي ترين افراد در جامعه، قانونمدارترين آنهاست

  رهبر معظم انقالب اسالمي

   آيت اهللا خامنه ايحضرت

  است) ص(مديبهترين فرصت براي طرح اسالم ناب مح امروز

 رياست محترم جمهور

  دكتر محمود احمدي نژاد

  . پيام ما، آزادي در عرصه انديشه، منطق در عرصه گفتگو و قانون در عرصه عمل است

  رياست محترم جمهور سابق

  حجت االسالم و المسلمين سيد محمد خاتمي 
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