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 «اساسنامه جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان» 

 « فصل اول ـ كليات»

 نام: جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان كه در اين اساسنامه باختصار جامعه ناميده ميشود.  اصل يكم:

آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان در جهت تعميق فرهنگ و  دانشجويان و دانشريزي و سازماندهي فعاليت جمعي  هدف: برنامه اصل دوم:

پذيري و گسترش مشاركت مدني آنها در راستاي پرورش نيروهاي توانمند  معارف اسالمي، رشد بينش سياسي و انقالبي ،تقويت روحيه مسئوليت

 هاي حضرت امام خميني و ولي فقيه زمان.  در جهت تحقق آرمانهاي اسالم ناب محمدي (ص) بر اساس ديدگاه

 مدت فعاليت جامعه نامحدود ميباشد.  اصل سوم:

 عالمت جامعه متخذ از اهداف ،اصول و خط مشي اين تشكل به صورت روبرو ميباشد.  اصل چهارم:

   

 

ايت و همكاري با روحانيت پيرو مقام معظم هويت اسالمي جامعه و اصول مربوط به آن و همچنين اعتقاد به واليت مطلقه فقيه، حم اصل پنجم:

 ولي فقيه به هيچ وجه قابل تغيير نبوده و هر گونه انحراف از آن در حكم انحالل جامعه ميباشد. 

   

اي متشكل از دفاتر جامعه اسالمي دانشگاه هاي سراسر كشور ميباشدكه مطابق با اساسنامه اتحاديه جامعه جامعه عضو اتحاديه اصل ششم:

 مي دانشجويان سراسر كشور اداره مي شود. اسال

   

 « فصل دوم ـ اركان»

 عمومي، راي مركزي دانشگاه، مجمع،هيأت نظارت، مجمع ساليانه ،شو ان جامعه عبارتند از: هيأت مؤسس ارك  اصل هفتم:

 واحد اجرايي،كميسيون، عضو  

   

 

 



 

 « هيئت مؤسس»

بنا به مقتضيات زمان و ضرورتهاي انقالب اسالمي اقدام به آغاز  1376اصفهان كه در سال  تعدادي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصل هشتم:

 فعاليت تشكيالتي تحت عنوان جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان نمودند، هيأت مؤسس جامعه ناميده ميشوند. 

 نفر به شرح ذيل ميباشد:  7تعداد اعضاي هيأت موسس  تبصره:

 كميلي   ـ مهندس اميرحسين  3ـ مهندس مهدي كاظمي                     2سين رباني                              ـ دكتر ح1

 ـ مهندس بابک حيدري          6ـ مهندس ميثم نيلي                          5ـ مهندس محمدرضا عماني                       4

 ـ مهندس رضا ابوالقاسمي 7 

 « عضو»

به منظور تحقق اهداف جامعه و ايفاي نقش آن در انسجام و هماهنگي نيروهاي مؤمن و فراهم آوردن زمينة رشد استعدادها و  هم:ناصل 

و بدين روي عضو در گرايشهاي اعتقادي، اخالقي و سياسي و همچنين پرورش بينش افراد در كنار يكديگر، جامعه اقدام به عضوگيري مينمايد 

 ترين اركان محسوب ميشود. يجامعه از اساس

 نحوه عضوگيري از طريق تكميل فرم عضويت جامعه و با تاييد واحد تشكيالت امكان پذير مي باشد.   تبصره:

اساسي كه اساسنامه  شرايط عضويت : هر دانشجوي مسلمان، متعهد و پيرو واليت مطلقه فقيه و مباني جمهوري اسالمي و قانون  دهم:اصل 

جامعه را پذيرفته و عضوتشكل دانشجويي ديگر ويا هرگونه تشكيالت و مجموعه سياسي نباشد و يا بدون  عضويت ، فعاليتي در مجموعه هاي 

 سياسي غير دانشجويي يا خارج از دانشگاه نداشته باشد، ميتواند به عضويت جامعه درآيد.

 .عضو فارغ التحصيل 3.عضو فعال 2وعادي  .عض1عضويت در جامعه بر سه قسم است: 

حداقل يكي از شرايط عضويت مذكور در اين اصل را از دست دهد خود به خود از او  (عادي ، فعال ويا فارغ التحصيل)اگر هر عضو  :1تبصره 

 سلب عضويت صورت مي گيرد .بديهي است عضو فارغ التحصيل شرط دانشجو بودن را ندارد. 

 شرايط هركدام از اين نوع عضويت ها در آيين نامه هاي اجرايي وارد شده است .  :2تبصره 

 در اين اساسنامه منظور از عضو ، نوع اول و دوم مي باشد مگر اينكه دقيقا تصريح شود . : 3تبصره 

 وطه. نامه هاي اجرايي مربتوان از او سلب نمود مگر بر اساس آئينحق عضويت هيچ عضوي را نمي ازدهم:ياصل 

هر عضو در صورت تمايل به استعفا ميتواند درخواست كتبي خود مبني بر كناره گيري از تشكل جامعه اسالمي دانشجويان را به واحد  :1تبصره 

 تشكيالت ارائه دهد.  

  سلب عضويت و اخراج عضو از تشكيالت با تصويب شوراي مركزي دانشگاه و تاييد هيئت نظارت ممكن ميباشد. : 2تبصره 

 توان وي را نسبت به انجام آن الزام يا منع كرد. هاي شخصي خويش آزاد است و نميعضو در حدود فعاليت زدهم:دوااصل 

توان هر عضو در ابراز نظرات و عقايد خويش تا آنجا كه مخالف اسالم، اساسنامه و مواضع اصولي جامعه نباشد آزاد است و نمي دهم:سيزاصل 

 وي را بدين جهت مواخذه يا مورد تعرض تشكيالتي قرار داد. 



 

وظ است بلكه نسبت به آن مسئول : حق امر به معروف و نهي از منكر نسبت به مسايل تشكيالتي براي هر عضو جامعه محفدهمچهاراصل 

 باشد. مي

هاي تشكيالتي است كه در چارچوب اساسنامه از سوي شوراي مركزي   نامه هر عضو جامعه موظف به اجراي ضوابط و آيين نزدهم:پااصل 

 گردد. دانشگاه تهيه و ابالغ مي

اجراي آنها يا مشاهدة تخلف يا عدم تطبيق آنها با اساسنامه  الذكر و ياداشتن اعتراض نسبت به موارد فوق تواند در صورتهر عضو مي تبصره:

جامعه، اعتراض خود را بصورت مكتوب به شوراي مركزي دانشگاه و در صورت لزوم به هيئت نظارت يا و در صورت عدم اقدام الزم به واحد 

راض اقدامات الزم را بعمل آورده و نتيجه را بصورت تشكيالت دفتر مركزي ارائه نمايد. مرجع رسيدگي پس از بررسي، در صورت اثبات صحت اعت

 نمايد. مكتوب به شخص معترض يا كليه اعضاء ابالغ مي

   

 « شوراي مركزي»

ـ شوراي مركزي  دانشگاه مسئوليت اصلي رهبري و مديريت جامعه را به عهده دارد و در مورد مصوبات خود در قبال مجمع   همشانزداصل 

 باشد. هيئت نظارت و شوراي مركزي اتحاديه مسئول ميعمومي، مجمع ساليانه ،

ي انتخابات براي طابق با آيين نامهم يم و مخفي اعضا در مجمع ساليانه،ـ اعضاي شوراي دانشگاه با اكثريت نسبي آراي مستق  دهمفاصل ه 

 گردند. مدت يک سال انتخاب مي

 باشد. مي سسشوراي دانشگاه به عهده هيأت مو ه  نصب و عزل اعضايتا پيش از برگزاري اولين انتخابات در مجمع ساليان :1تبصره 

 گردد. آيين نامه انتخابات مطابق با اساسنامه مشخص مي: 2تبصره 

 عضويت در شورا قابل واگذاري نيست.  :3تبصره 

 باشد. نظارت ميهيئتر عهده نيز صحت انتخابات ب تاييد صالحيت نامزدهاي انتخابات شوراي مركزي و: 4تبصره 

 باشد: دانشگاه به شرح ذيل ميـ شرايط عضويت در شوراي مركزي   دهمهجاصل 

 الف: مسلمان،شيعه ي اثني عشري، پيرو خط امام ،اعتقاد به واليت مطلقه فقيه و التزام عملي به آن 

 ب: از اعضاء شايسته جامعه، متصف به تقوي، حسن سابقه و متخلق به اخالق اسالمي 

 فقيه زمان. هاي صحيح اسالمي منطبق با آراء فقهاء اسالم شناس و پيرو وليج: داراي ديدگاه

 ه خط كلي، مواضع، اساسنامه جامعهد: متعهد ب

 ماه عضويت فعال در جامعه  3ه: حداقل 

 و: آگاهي به مسائل سياسي، اجتماعي و مقتضيات زمان 

 ساعت در هفته 15ز: تعهد وقت گذاري مفيد حداقل 



 

 : باقي ماندن حداقل يک ترم تا پايان تحصيالت دانشگاهي در زمان كانديداتوري ح

 ط: عدم وجود دوترم مشروطي متوالي و يا سه ترم مشروطي غير متوالي در سابقه تحصيلي 

 باشد. ماه سابقه عضويت در جامعه ساقط مي 3: در مورد انتخابات اول شرط حداقل 1تبصره 

 : هر عضو مي تواند حداكثر براي سه دوره در شورا حضور داشته باشد. 2تبصره 

: بخش خواهران جامعه  در راستاي تحقق اهداف جامعه اسالمي دانشجويان و به منظور فراهم آوردن زمينه مشاركت خواهران  نوزدهماصل 

 دانشجو در فعاليت هاي جامعه اسالمي شكل گرفته است. 

 باشد. ت خواهران ميها و هيئت نظاري خواهران، كمسيونل اعضاي خواهران، شوراي خواهران، واحدهاي اجرايبخش خواهران شام:1تبصره

بخش خواهران زير مجموعه شوراي مركزي دانشگاه و واحدهاي اجرايي آن زير مجموعه ي واحدهاي اجرايي مربوطه جامعه مي باشند  :2تبصره

ت اهداف تشكيالتي و مصوبات شوراي مركزي باشد.مصوبات اين بخش  پس از تصويب در شوراي و كليه ي فعاليت هاي آنها مي بايست در جه

 مركزي قابل اجرا بوده و هرگونه موضع گيري و فعاليت بدون تصويب شوراي مركزي فاقد اعتبار است. 

ي خويش به هيئت نظارت خواهران و مديريت بخش خواهران به عهده ي شوراي خواهران مي باشد و اين شورا در حوزه ي مديريت :3تبصره

 شوراي مركزي پاسخگو مي باشد. 

 نحوه ي شكل گيري و چگونگي عملكرد كليه اركان بخش خواهران مطابق با آيين نامه اين بخش مي باشد.  :4تبصره

 نفر ميباشد و در هر دوره سه نفر به ترتيب آراء كسب شده به عنوان اعضاء ذخيره انتخاب ميگردند.  9تعداد اعضاء شوراي دانشگاه  :ماصل بيست

راي نفر آخر منتخب را كسب نموده باشند، در غير اينصورت شورا مي تواند خود اعضاء ذخيره را 3/2اعضاي ذخيره ميبايست حداقل: 1تبصره 

 تعيين كند . 

 گردند. اي مركزي  دانشگاه در هر دوره از خواهران انتخاب ميدو نفر از اعضاي شور: 2تبصره 

دانشگاه وتأييد واحد تشكيالت  نتخابات  با پيشنهاد شوراي مركزيهر گونه تغيير در تعداد و تركيب اعضاي شورا ويا چگونگي ا: 3تبصره 

 ي مي يابد. دفترمركزي امكان پذير است و اين تغيير از آغاز به كار شوراي بعدي قابليت اجراي

 نفر باشد.  13تغيير تعداد اعضاي شورا نمي تواند بيشتر از :4تبصره 

 وظايف شوراي دانشگاه عبارت است از:  م:يكاصل بيست و 

 هداف و ادارة امور اجرايي جامعهها در جهت تحقق ا الف: تهيه، بررسي و تصويب كليه طرحها و برنامه

 ب: نظارت كامل بر فعاليتهاي اجرايي 

 ج: انتخاب دبير و مسئولين واحدهاي اجرايي از ميان اعضاي شورا در اولين جلسه  

 د: اتخاذ و اعالم مواضع سياسي ـ اجتماعي   

 دانشجويان  يگر دفاتر دانشگاهي جامعه اسالميريزي جهت هماهنگي با دفترمركزي و د ح: برنامه



 

 ط: پيشنهاد طرح عدم كفايت هر يک از اعضاي شورا 

 هاي اجرايي  نامه ل و ادارة مجمع عمومي، مجمع ساليانه و اجراي انتخابات و تصويب كليه آيينه: تشكي

 و: تخصيص بودجه ساليانه بر اساس برنامه واحدها 

 ز: حضور دو نفر از اعضاي شورا جهت شركت در جلسات مجمع نمايندگان دفترمركزي  

اولين جلسه شورا قائم مقام خويش را از ميان يكي از مسئولين واحد هاي اجرايي  دبير موظف است حداكثر پس از يک ماه از تشكيل تبصره:

ت.اهي هم وزن يک واحد اجرايي نيسبرگزيده و به شوراي مركزي معرفي نمايد.الزم به ذكر است قائم مقامي دبير جايگ



             

 : منابع مالي جامعه مشتمل بر دريافت بودجه ساليانه از دانشگاه، هديه و كمكهاي مشروع ديگر ميباشد. ومدبيست و اصل 

 مسئول امور مالي هر سال توسط دبير مشخص مي گردد. : 1تبصره 

و تراز مالي هر سال در ارديبهشت توسط مسئول امور مالي سال مالي جامعه از خردادماه تا پايان ارديبهشت سال بعد خواهد بود  :2تبصره 

 گردد. تهيه و تنظيم و پس از تأييد هيئت نظارت و دبير جهت اطالع به شوراي مركزي  دانشگاه ارائه مي

به جهت اهميت و حفظ حرمت بيت المال دبير موظف است در هر ترم گزارشي از وضعيت مالي مجموعه به هيئت نظارت ارائه  :3تبصره

 نمايد. 

 باشد. مقام وي و مسئول امور مالي جامعه معتبر ميك تعهدآور با امضاي دبير يا قائماسناد و مدار :4تبصره 

فاقد اعتبار ه بدون تصويب شوراي مركزي دانشگات سياسي به نمايندگي از طرف جامعه گيري و فعالي هر گونه موضع: سوماصل بيست و 

 است. 

اعضاء شورا  3/2نفر و تصويب عدم كفايت و عزل عضو شورا با رأي  4پيشنهاد طرح عدم كفايت يک عضو شورا با رأي  م:چهاراصل بيست و 

 باشد.  مي

 گردد.  جامعه نميسلب عضويت از شورا موجب سلب عضويت از  تبصره:

در صورت شهادت، فوت، استعفاء، عزل و يا مرخصي هر يک از اعضاء شوراي دانشگاه يكي از اعضاء ذخيره به ترتيب آراء  م:پنجاصل بيست و 

 آيد. به عضويت شوراي دانشگاه در مي

 باشد .  حداكثر مدت مرخصي اعضاي شورا يک ماه مي  تبصره:

ر دو هفته يكبار يک جلسه رسمي تشكيل خواهد داد و مديريت شورا بر عهده ي دبير جامعه است كه در شورا حداقل ه م:ششاصل بيست و 

 غياب وي قائم مقام دبير رياست جلسه را به عهده خواهد داشت. 

 مسئول تشكيالت با هماهنگي دبير يا قائم مقام موظف به اطالع رساني جلسات شورا مي باشد.  : 1تبصره 

شورا در هر ترم حداقل يک جلسة فوق العاده جهت بررسي روند فعاليتهاي جامعه در ترم گذشته تشكيل داده و اعضاء فعال  را در  : 2تبصره

 دهد. جريان آن قرار مي

 يابد مگر در مواردي كه اساسنامه جلسات شورا با حضور حداقل نصف بعالوه يک اعضاء رسميت مي تم:فاصل بيست و ه

رسد و تعيين كرده باشد. گزارش جلسات و مصوبات شورا تا آنجا كه مغاير با مصالح كلي جامعه نباشد به اطالع اعضاء فعال  مينصاب خاصي را 

 مسئوليت اين كار بر عهده ي مسئول تشكيالت جامعه مي باشد. 

شورا در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه حضور اعضاي شوراي دانشگاه در جلسات شورا الزامي بوده و عدم حضور غير موجه عضو  : 1تبصره 

 متناوب، در حكم انصراف از عضويت در شوراي دانشگاه است. 



 

   

 « واحد اجرایی»

به منظور اجراي دقيق مصوبات شوراي مركزي جامعه و دستيابي به اهداف تشكيالتي جامعه و با توجه به گستردگي  م:هشتاصل بيست و 

 ي اجرايي جامعه تشكيل ميگردند. فعاليتها و اصل تقسيم كار، واحدها

 .واحد فرهنگي 4واحد سياسي  3.. واحد تشكيالت 2.واحد آموزش 1واحدهاي اجرايي عبارتند از:

كليه واحدهاي فوق در بخش خواهران  به عنوان زير مجموعه واحدهاي اجرايي نيز تشكيل مي شوند و روند كار آن ها طبق آيين : 1تبصره 

 بخش خواهران مي باشد.  نامه ي

باشد و درهر نامه واحدهاي اجرايي ميتعداد واحدها، حيطه و شرح وظايف و روابط آنها با يكديگر و سازمان نماي آنها طبق آيين :2تبصره 

نبايد تداخل داشته  ، حيطه مسئوليت واحدهاواحد نمايد د اقدام به اضافه كردن حداكثر سهدوره بنا بر شرايط موجود شوراي مركزي مي توان

 باشد. 

هاي واگذار شده ديگر از سوي شورا هر يک از اعضاي شورا مكلف به پذيرش مسئوليت يكي از واحدها يا مسئوليت م:بيست و نهاصل 

 گردد. باشند و وظايف آنان در جلسات شورا پيگيري ميمي

د به شوراي دانشگاه و تشكيل كميسيون واحد تحت مسئوليت خود مسئولين هر يک از واحدها موظف به معرفي قائم مقام واح م:ا اصل سي

 گيرد. باشند انتصاب قائم مقام هر واحد با تصويب شوراي دانشگاه صورت ميمي

 عزل ويا پذيرش استعفاي هر يک از مسئولين واحدها از مسئوليتشان با رأي دو سوم اعضاي شوراي دانشگاه امكان پذير خواهد بود.  تبصره:

                                                                                       

 « كميسيون ها » 

مسئولين واحد هاي اجرايي براي ايجاد نظم و سازماندهي فعاليت واحدهاي خود و رشد تشكيالتي مجموعه موظف به   م:يكاصل سي و 

 باشند.  مي تشكيل كميسيون واحد مربوطه

جلسات سخنراني و  ها ،، نشريات مربوطه، همايشاجرايي اعم از گروههاي مطالعاتي بحث و تبادل نظر در مورد فعاليت هاي وم:داصل سي و 

ها انجام وندر كميسيانجام در فضاي دانشگاه و جامعه  ها ، بهبود و بررسي آنها و همچنين پيشنهاد اقدامات جديد برايو طرح هايا ساير برنامه

 يرد. گمي

اشند وكليه ي فعاليت هاي آن ها  مي بايست در جهت اهداف تشكيالتي و بمجموعه ي شوراي مركزي دانشگاه مير كميسيون ها زي تبصره :

 يافت.   ها در صورت تائيد و تصويب نهائي در شوراي مركزي قابليت اجرا خواهندمصوبات شوراي مركزي باشد، ضمنا كليه مصوبات كميسيون

ت از بين اعضاي جامعه انتخاب ها توسط مسئول واحد مربوطه و با پيشنهاد مسئول واحد تشكيالاعضاي كميسيون  م:سوسي و اصل 

 شوند. مي



                 

ها حداقل سه نفر است و مسئولين واحد ها موظفند دو ماه پس از تشكيل اولين جلسه شورا اعضا كمسيون اعضاي كميسيون : تعداد 1تبصره 

 يش را به شوراي مركزي معرفي نمايند. خو

 :جلسات كميسيونها با حضور مسئول يا قائم مقام واحد و نصف مجموع اعضا رسميت مي يابد .  2تبصره 

 مسئوالن واحدهاي اجرايي موظف هستند هر ماه حداقل يک جلسه رسمي تشكيل دهند.    : 3تبصره 

   

 « دانشكده و خوابگاه »

تر، جامعه مي تواند اقدام به هاي فعاليت جامعه و به منظور نظارت هر چه دقيقتوجه به وسعت و گستردگي عرصه با م:چهار اصل سي و 

 تاسيس دفاتر دانشكده اي و خوابگاهي نمايد. 

 لزوم تشكيل ويا انحالل اين دفاتر بر عهده شوراي مركزي دانشگاه مي باشد.   :1تبصره 

 نامه هاي اجرايي خواهد بود. كيفيت ارتباط تشكيالتي و تعداد دفاتر و شرح وظايف و سازمان نماي آن بر طبق آئين :2تبصره

 دبير اين دفاتر با  پيشنهاد  شوراي دانشكده و يا خوابگاه و تاييد دبيرجامعه منصوب ميگردد. : 3تبصره 

   

 « هیأت نظارت»

ليت كلي جامعه و جلوگيري از هر گونه انحراف از آرمانهاي اسالمي و انقالبي و همچنين رعايت به منظور نظارت بر فعا م:پنجاصل سي و 

 گردد. مفاد اساسنامه جامعه و برطرف نمودن مسائل مورد اختالف، هيأت نظارت جامعه تشكيل مي

به است، ت دفتر مركزي يا نماينده ايشانمسئول واحد تشكيالنفر مي باشند، كه يک نفر  سهاعضاي هيات نظارت متشكل از  م:ششاصل سي و 

 شوند.ساليانه انتخاب مي با راي مستقيم اعضاي مجمع به عنوان عضو انتخابي، كه نفر از خواهراناز برادران و يک نفر يک عنوان عضو انتصابي، و 

 الزم به ذكر است هر كدام از اعضا مي بايست تعهد وقت گذاري كافي را داشته باشند. 

دوره عضويت در شوراي مركزي دانشگاه براي برادران را  2نامزدهاي عضويت در  هيأت نظارت مي بايست سابقه دبيري و يا حداقل  : 1تبصره

 داشته باشند و همزمان عضو شوراي مركزي دانشگاه نباشند . 

هيئت نظارت بايد در طول عضويت در اين هيئت ، عضو عادي يا فعال مجموعه و يا عضو فارغ التحصيلي  انتخابي همه ي اعضاي :2تبصره 

 حصيليشان نگذشته باشد. باشند كه بيش از يک سال از زمان فارغ الت

 هيئت نظارت موظف است حداقل هر ماه يک جلسه ي رسمي تشكيل دهد. : 3تبصره 

 انتخاب خواهند شد. انتخابات،اعضاي هيئت نظارت مطابق آيين نامه  :4تبصره



 

 وظايف هيأت نظارت عبارت است از:  تم:فاصل سي و ه

 رگزاري و تاييد صحت انتخابات ب الف: تأييد صالحيت داوطلبان انتخابات و نظارت بر

 ب: نظارت عاليه و مستمر بر روند كلي جامعه 

 ج: تصميمگيري در رابطه با مسائل مورد اختالف كه از طريق عادي قابل حل نباشد 

كزي و يا د: رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراي مركزي و يا ساير اركان جامعه بر اساس موارد ارجاع شده از سوي مجمع عمومي ،شوراي مر

 شكايت ساير اعضاء 

 ه:تفسير اساس نامه 

 و:نظارت بر عملكرد مالي جامعه در هر ترم 

 اند . ز:انجام كليه امور ديگري كه در اين اساسنامه نسبت به آنها تصريح گرديده و موظف شده

توبيخ، سلب مسئوليت اجرايي ،تعليق عضويت و ، نسبت به تذكر، د()تشكيالت دفتر مركزي در اجراي بندهيأت نظارت با تاييد واحد  :1تبصره

 نمايد. گيري ميعزل اعضاي شوراي مركزي تصميم

 ي آن خواهد بود نامهاجرايي هيئت نظارت مطابق با آييندستورالعمل  :2تبصره

 .شودعرفي ميبراي تاييد صالحيت خواهران متقاضي شوراي مركزي، نماينده واحد تشكيالت اتحاديه از ميان خواهران م :3تبصره

 بايست گزارش كاري خود را در جلسات مجمع ساليانه  ارائه نمايد. هيأت نظارت مي م:هشتاصل سي و 

كه مسئوليت برگزاري و مديريت جلسات را بر عهده دارند ، در اولين جلسه ي تشكيل هر هيئت ، پس از  دبير هيئت نظارت : سي و نهماصل 

 ضاي آن  تعيين مي گردد. هر انتخابات و با راي گيري از اع

دبير هيئت نظارت موظف است كه تاريخ و زمان برگزاري جلسات را به همه ي اعضاي هيئت اطالع دهد و در صورت عدم  م:اصل چهل

 همكاري هر كدام از اعضا ، جلسات مي تواند با دو سوم اعضا رسميت يابد. 

  

 « مجمع ساليانه »  

 باشد. مجمع ساليانه، عاليترين مرجع رسمي جامعه و متشكل از كليه اعضاي فعال جامعه اسالمي دانشجويان مي م:يكاصل چهل و 

 يابد. ي يک مجموع اعضاء رسميت ميبا حضور نصف به اضافه جلسات مجمع ساليانه م:وداصل چهل و 

 باشد. عضويت در مجمع ساليانه  قابل واگذاري نمي: 1تبصره 



                 

از اعضاء مجمع ساليانه  و اعالم تشكيل حداقل ده روز قبل از آن از طريق ارگان جامعه و يا دعوتنامه ي كتبي به اطالع اعضا دعوت  :2تبصره 

 ميرسد و مسئوليت آن با واحد تشكيالت است. 

 وظايف مجمع ساليانه عبارتست از:  م:سواصل چهل و 

 الف: استماع گزارش دبير و نماينده هيئت نظارت 

 هيئت نظارت  گانب اعضاي شوراي مركزي و نماينداب: انتخ

 ج:تصويب و تغيير اساسنامه 

 د: تصميم در مورد انحالل يا تعطيلي جامعه و پيشنهاد به هيئت موسس 

 بر عهده شوراي مركزي است . ليانه همه ي وظايف مجمع ساليانه تا پيش از برگزاري مجمع سا: 1تبصره

 گردد مصوبات آن بايد به تصويب دو سوم كل اعضاي مجمع ساليانه  برسد. برگزار مي د(راي بند )جلساتي كه به منظور اج :2تبصره 

گردد مصوبات آن بايد به تصويب نصف به اضافه ي يک كل اعضاي مجمع ساليانه  برگزار مي ج()جلساتي كه به منظور اجراي بند  :3تبصره 

 برسد. 

 اين اصل پس از تاييد واحد تشكيالت دفترمركزي قابل اجرا ميباشد . د()ات مطروحه در بند كليه تصميم: 4تبصره 

 فرد يا جمع ديگري واگذار نمايد. گيري در حدود اختيارات خود را بهتواند حق تصميممجمع ساليانه نمي :مچهاراصل چهل و 

باشد مگر در مواردي كه در اساسنامه اء ميمصوبات مجمع ساليانه با راي نصف به اضافة يک حاضرين در جلسه قابل اجر م:پنجاصل چهل و 

 نصاب خاصي تعيين گرديده است. 

 نامه اتحاديه باشد. اساسو  اسالمي ايراناساسي جمهوري مصوبات مجمع ساليانه نبايد مغاير با شرع مقدس، مفاد قانون  :1تبصره 

 باشد. نوط به نظر مسئول تشكيالت ميمذاكرات مجمع ساليانه براي اعضاي جامعه علني و براي غير اعضاء م :2تبصره 

كل  3/1گردد ليكن جلسات فوق العاده آن با راي هيئت نظارت،شوراي مركزي يا مجمع به صورت ساليانه تشكيل مي م:ششاصل چهل و 

 توانند تقاضاي تشكيل مجمع ساليانه فوق العاده بنمايند. اعضاي مي

يين خواهد شد. ليكن اعضاي حاضر در جلسه مجمع ساليانه  با رأي نصف بعالوة يک دستور جلسه توسط مرجع درخواست كننده تع تبصره:

 توانند دستور جلسة جديدي پيشنهاد كنند. حاضرين مي

 « مجمع عمومي » 

به منظور برقراري ارتباط منظم تشكيالتي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر  عملكرد اجرايي شوراي مركزي،مجمع عمومي  :تمچهل و هفاصل 

 متشكل از اعضاي فعال جامعه تشكيل مي گردد. 



 

 ساير اعضا با تشخيص مسئول تشكيالت و تاييد شوراي مركزي مي توانند در مجمع عمومي حضور يابند.  تبصره:

 وظايف مجمع عمومي عبارتند از:  :مچهل و هشتاصل 

 استماع گزارش شوراي مركزي  -الف

 بررسي عملكرد جامعه در فاصله بين دو مجمع عمومي  -ب

 تبادل نظر و ارائه ي راهكار پيرامون برنامه هاي جامعه  -ج

 پيشنهاد و تاييد سياستهاي كلي براي فعاليت هاي آتي جامعه  -د

 استيضاح  و پيشنهاد عزل اعضاي شوراي مركزي و مسئولين واحد هاي اجرايي ، سوال-ه

روز قبل از مجمع به صورت كتبي به  2هر عضو مجمع مي تواند از هر يک از اعضاي شوراي مركزي سوال نمايد؛ سوال بايد حداقل  :1تبصره

 اطالع شوراي مركزي و عضو مربوطه برسد. 

 ل كننده، مرجع رسيدگي نهايي هيئت نظارت خواهد بود. در صورت قانع نشدن سوا: 2تبصره

 : جلسات مجمع با حضور نصف به عالوه يک اعضاي آن رسميت مي يابد. مچهل و نهاصل 

 باشد. عضويت در مجمع عمومي قابل واگذاري نمي: 1تبصره 



 

دعوت از اعضاء مجمع عمومي و اعالم تشكيل، حداقل يک هفته قبل از آن از طريق ارگان جامعه و يا دعوتنامة كتبي به اطالع  :2تبصره 

 اعضا ميرسد. و مسئوليت آن با واحد تشكيالت است. 

 مجمع در هر ترم حداقل يک جلسه رسمي تشكيل خواهد داد. : 3تبصره 

ي باشد، حضور كليه ي اعضاي شوراي مركزي جهت ارائه ي توضيح عملكرد به اعضا ضروري است مديريت جلسات به عهده دبير م: 4تبصره

 اعضا قابل طرح است.  3/1و دستور جلسات با پيشنهاد 

كل اعضا مي تواند نسبت به استيضاح هر يک از اعضاي شوراي مركزي اقدام نمايد  3/1ومي با تقاضاي كتبي حداقلم: مجمع عماصل پنجاه

استيضاح و پيشنهاد مجمع در  كه نصف بعالوه يک كل اعضاي مجمع پاسخ استيضاح شونده را، قانع كننده تشخيص ندهند مورددر صورتي

 د. وشدام به هيئت نظارت ارجاع داده ميو سلب مسئوليت اجرايي جهت بررسي و اقخصوص تذكر، توبيخ 

 مجمع و تصويب هيئت نظارت مي باشد.  عزل اعضاي شوراي مركزي منوط به راي دو سوم كل اعضاي :1تبصره

درخواست استيضاح شوراي مركزي بايستي يک هفته قبل از جلسه به اطالع عضو مربوطه برسد و عدم حضور عضو مذكور مانع از  :2تبصره

 تصميم گيري مجمع نخواهد بود. 

 « فصل سوم ـ تعطيلي يا انحالل» 

 :  جامعه به انحاء ذيل تعطيل يا منحل خواهد شد: ميكاصل پنجاه و 

 الف: نظر مقام معظم ولي فقيه مبني بر انحالل يا تعطيلي جامعه 

 و تائيد هيئت موسس   چهارمب: رأي دو سوم اعضاي مجمع ساليانه ، مطابق مفاد اصل چهل و 

: جامعه مجموعه اي غير انتفاعي است وكليه اموال و دارائيهاي آن متعلق به ولي فقيه بوده و در صورت انحالل در اختيار موداصل پنجاه و 

 گيرد. ايشان قرار مي

به تصويب شوراي مركزي و در          تبصره در تاريخ   شصت و هفتاصل و   سه: اين اساسنامه در پنجاه و مسواصل پنجاه و 

 به تصويب مجمع ساليانه و در تاريخ                              به تاييد واحد تشكيالت دفتر                     تاريخ 

 تر مركزي اتحاديه ممكن مي باشد.مركزي  رسيد و از اين پس هر گونه تغيير در آن با تصويب مجمع ساليانه و تاييد واحد تشكيالت دف


