
 حکیم سبزواریاساسنامه تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه 

 

0  
 

 ت نظارت حل تایید دبیرخانه هیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساسنامه

  حکیم سبزواریجامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه  
 

 

 

 

 

 

  



 حکیم سبزواریاساسنامه تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه 

 

1  
 

 ت نظارت حل تایید دبیرخانه هیام

 « کلیات –فصل اول » 

بهه اتصصهار    اساس نامهکه در  حکیم سبزواریدانشگاه  نام: جامعه اسالمی دانشجویان اصل یکم:

 .شودیمنامیده  دجا
سبزواری  حکیمدانشگاه  : برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت جمعی از دانشجویاناصل دوم:هدف

در جهت تعمیق فرهنگ و معارف اسالمی، رشد بینش سیاسی و انقالبهی، تقویهت روحیهه ملهتولیت     

-در راسصای پرورش نیروهای توانمند در جهت تحقهق آرمهان   هاآنپذیری و گلصرش مشارکت مدنی 

 ولی فقیه زمان.های حضرت امام تمینی و ( بر اساس دیدگاهلی علیه وآلههای اسالم ناب محمدی )ص

هویت اسالمی جاد و اصول مربوط به آن و همچنین اعصقهاد بهه وتیهت مهلقهه فقیهه و      اصل سوم:

)نهاد نماینهدگی مقهام معظهم رهبهری در     معظهم ولهی فقیهه   حمایت و همکاری با روحانیت پیرو مقام 

 ،ها( دانشگاه

به عنوان عضوی از اتحادیه جامعه حکیم سبزواری   جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه  اصل چهارم:

و ضهمن   گرددیم( محلوب شودیماسالمی دانشجویان سراسر کشور )که به اتصصار اتحادیه نامیده 

تود  روابط منظم و منلجم تشکیالتی با آن بوده و همّ یدارااتحادیه  ینامهاساس ونامه پذیرش مرام

  را در تقویت تشکیالت دانشجویی مبذول تواهد داشت.
مصخذ از اهداف، اصول و تط مشی این تشکل با قید سال تأسیس به شکل  جادعالمت اصل پنجم:

 .استروبرو 

 
 

گیهری  مهابق با دسصورات رهبر انقالب به صورت فعال در دانشگاه موضع تواندیم جاد :ششم اصل

 مهرح کند. و کشور مربوط به ملائل سیاسی را در سهح دانشگاه

-جاد تشکلی غیر انصفاعی و ملصزم به قانون اساسی، وتیت مهلقه فقیه، قوانین موضوعهاصل هفصم: 

و  استی آن ممنوع گونه سوء اسصفاده از نام، مهر و بودجههای مصوب بوده و هر ی کشور و آیین نامه

 با آن برتورد تواهد شد. اساس نامهاین  دانشگاهبر طبق قوانین کشور و

 حکیم سبزواریدانشگاه 
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 « ارکان –فصل دوم » 

دانشهکده،   یشوراعضو،  ،کمیصه ارزیابی مؤسس،هیات اند از: ارکان اصلی جاد عبارت :هشصماصل 

 مجمع عمومی. ، مرکزی یشورا

 «مؤسس هیات » 

مقصضهیات   نها بهه  ب  15/2/86 تاریخکه در حکیم سزواری   تعدادی از دانشجویان دانشگاه: نهماصل 

انقالب اسالمی اقدام به آغاز فعالیت تشکیالتی تحهت عنهوان جامعهه اسهالمی      یهاضرورتزمان و 

 .شوندیممؤسس جاد نامیده هیات نمودند،  تربیت معلمدانشجویان دانشگاه 

 

 :ارزیابیکمیصه 

تفلهیر   ی شهورای مرکهزی  که وظیفه تأییهد صهالحیت کاندیهداها   « جاد کمیصه ارزیابی»دهم:  اصل

را به عههده دارد،ازارکهان   حکیم سزواری  دانشگاه و حل و فصل ملائل داتلی جاد  اساس نامهابهامات 

 .استمهم جاد 

 :استنفر  3شامل  کمیصه ارزیابی حکیم سبزواریترکیب یازدهم: اصل
 اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان. یهاشهرسصانملتول واحد تشکیالت و امور  .1

جامعه اسالمی دانشجویان به شرطی که حهداقل یهد دوره   اتحادیه نفر از اعضای  دو .2

را حکیم سزواری  ی مرکزی جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه شوراسابقه عضویت در 

 داشصه باشد به انصخاب شورای مرکزی.

 حکیم سبزواری.بررسی وتائید صالحیت داوطلبان دانشگاه  .3

کهه  شواری مرکهزی حکهیم سهبزواری    جاد با رای دو سوم کل  کمیصه ارزیابیمصوبات  :تبصره

حضور دبیر تشکیالت اتحادیه و یا نماینده ایشهان در آن جللهه الزامیلهت ، بهرای شهورای      

 .مرکزی تزم اتجرا است
 

 «عضو».

ایفای نقش آن در انلجام و هماهنگی نیروهای مؤمن  منظور تحقق اهداف جاد وبه : دوازدهم اصل

فرهنگهی و   اعصقهادی، اتالقهی و سیاسهی و    یهها شیگهرا ی رشد اسصعدادها و و فراهم آوردن زمینه

رو و از ایهن  دیه نمایمهمچنین پرورش بینش افراد در کنار یکدیگر، جاد اقدام به عضوگیری اجصماعی 

 .شودیمترین ارکان محلوب اساسیعضو در جاد از 

هر دانشجوی مللمان، مصعهد و پیروی وتیهت مهلقهه فقیهه و مبهانی جمههوری      :  سیزدهم اصل

نامهه و  های مصهوب کهه مهرام   اسالمی و ملصزم به قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و آیین نامه

 .دیدرآبا تکمیل فرم مربوطه به عضویت عادی جاد  تواندیم، جاد را پذیرفصه باشد ینامهاساس



 حکیم سبزواریاساسنامه تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه 

 

3  
 

 ت نظارت حل تایید دبیرخانه هیام

 تایید توسهط و مرکزی دانشگاه  یشوراعدول کند، با تصویب  طیشراچنانچه عضوی از این تبصره: 

 .شودیمو از جاد اتراج سلب عضویت کمیصه ارزیابی  

 یشهورا مکصوب جهت بررسهی بهه    به صورتاسصعفای تود را دتوانیمهر عضو  : چهاردهم اصل

 مرکزی جاد ارائه نماید.

در صورت مخالفت با اسصعفای عضو باید دتیل مخالفت به صورت مکصوب بهه عضهو ارائهه    :  تبصره

 شود.

 .استعضویت عادی و پذیرش آن  طیشرامرجع تشخیص  ، مرکزی جاد یشورا : پانزدهم اصل

نامه های تشهکیالتی اسهت کهه در    ضوابط و آیین یاجراهر عضو جاد موظف به  : شانزدهم اصل

 نامه باشد.و منهبق با مرام اساس نامهچهارچوب 

او  بهرای عضهویت   طیشراهر عضو که حداقل سه ماه از عضویت او گذشصه باشد و  : هفدهم اصل

همکاری داشصه باشد با پیشنهاد واحهد   ییاجرااحراز شده باشد و به صورت فعال با یکی از  واحدهای 

 .دیدرآبه عضویت فعال جاد  تواندیمدانشگاه  یشوراتشکیالت و تصویب 

هر عضهو جهاد    برایحق امر به معروف و نهی از منکر نلبت به ملائل تشکیالتی  : هجدهم اصل

 .است محفوظ است، بلکه نلبت به آن ملتول

بهه  وی را نلهبت   توانینمشخصی تویش آزاد است و  یهاتیفعالعضو در حدود :  نوزدهم اصل

 انجام آن، الزام یا منع کرد.

 « دانشکده یراشو» 

و به منظهور نظهارت ههر چهه      جادهای فعالیت با توجه به وسعت و گلصردگی عرصه: بیلصم اصل

 شود.ای تقلیم میهای جداگانهبه دانشکده جادجغرافیایی فعالیت تشکیالتی  ههیحتر، دقیق

بها دریافهت مجهوز از     مرکهزی  یشوراگلصرش و توسعه دانشگاه با صالحدید  بر حلب :1 تبصره

 ایجاد و شروع به فعالیت کنند. توانندیمای ، دفاتر دانشکدههیات نظارت دانشگاه

 طبهق کیفیت ارتباط تشکیالتی و تعداد دفاتر و شهرح وظهایف و سهازمان نمهای آن بهر      : 2 تبصره

 .تواهد بود جادهای داتلی نامهنییآ

و پیشهنهاد ملهتول واحهد     دانشهکده دانشکده با انصخاب شهورای   جاد دبیر : بیلت و یکماصل 

 .شودمی نصوبم جاد ریدبانصخاب و توسط  دانشگاهو تصویب شورای  جاد دانشگاه تشکیالت

 «مرکزی  یراشو» 

ملتولیت اساسی رهبری و مدیریت جاد را به عههده  دانشگاه مرکزی  یشورا :بیلت و دوم اصل

 .استدارد و در مورد مصوبات و عملکرد تود در قبال مجمع عمومی و اتحادیه ملتول 

تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری موظف است در مجامع ماهانه در  تبصره:
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گزارش عملکرد تود را درمجهامع ارائهه   همایش ها و کارگاه های اتحادیه تشکل مذکور حضور یابد و 

 جلله ندارد.3دهد تزم به ذکر است تشکل مذکور  حق بیشصر از 

 نفهره باشهد    5یا  نفره و 7نفر ویا  9می تواند  مرکزی یشوراتعداد اعضای : سومبیلت و  اصل

، طیشهرا های واجد ملصقیم و مخفی اعضای مجمع عمومی و از میان کاندیدا یآراکه با اکثریت نلبی 

ه به نفر آقا و یهد نفهر تهانم(     سه)نفر  چهارو در هر دوره  شوندمیانصخاب  ساله دیید دوره  برای

 .شوندعنوان اعضاء ذتیره انصخاب میه ترتیب آراء کلب شده ب

 دانشگاهاعضای شورای  و عزل مجمع عمومی نصب انصخابات در تا پیش از برگزاری اولین:1تبصره 

 .استبه عهده هیأت مؤسس 

و آیهین   یدفصر مرکزنامه واحد تشکیالت و آیین اساس نامهآیین نامه انصخابات مهابق با  :2تبصره 

 د.شومشخص میاسالمی دانشگاهیان  یهاتشکلنامه 
 یشهورا مرکهزی بها پیشهنهاد     یشوراهر گونه تغییر در تعداد و ترکیب جنلیصی اعضای : 3تبصره 

 امکان پذیر است.حکیم سبزواری تصویب در مجمع عمومی جاد و مرکزی تشکل اسالمی مذکور

و درصهورت تشهخیص شهورای    .هلهصند مرکزی از تهواهران   یارید سوم اعضای شو: 4تبصره 

 مرکزی دفصر دانشکاهی می تواند تعداد تواهران تعغییر دهد.

 قابل واگذاری نیلت.مرکزی تشکل  عضویت در شورا  :5تبصره 

(، به دوازدهمعمومی عضویت )اصل  طیشراط کاندیداتوری، عالوه بر یارش :چهارمبیلت و  اصل

 قرار زیر است:

 .د به وتیت مهلقه فقیه و الصزام عملی به آناعصقامللمان، پیرو تط امام، الف: 

 .، مصصف به تقوی، حلن سابقه و مصخلق به اتالق اسالمی جاداز اعضاء شایلصه ب: 

 فقیه زمان.و پیرو ولی صحیح اسالمی منهبق با آراء فقهاء اسالم شناس یهادگاهیددارای : پ

 .جادمصعهد به تط کلی، مواضع، مرامنامه و اساسنامه : ت

 .جاددر  سه ماه به طور فعال حداقلداشصن سابقه : ج

 .آگاهی به ملائل سیاسی، اجصماعی و مقصضیات زمان: ح

 .برای امور شورای مرکزی هفصهساعت در  20تعهد وقت گذاری مفید حداقل : د

 .دانشجو بودن در طول دوره فعالیت در شورای مرکزی: و

نداشصن حکم قهعی در کمیصه انضباطی دانشجویان دانشگاه شامل توبیخ کصبی با درج در پرونده یا : ه

 .باتتر

 .نداشصن سابقه مشروطی دو ترم مصوالی یا سه ترم مصناوبی: 
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 .استساقط  جادشرط حداقل ید سال سابقه عضویت در  انصخابات اولین در مورد :1تبصره 

از  مصهوالی  سهه دوره  حهداکثر برای مرکزی تشکل  انصخاب ید نفر بعنوان عضو شورای :  2تبصره

 .  بالمانع است طریق برگزاری انصخابات

 مرکزی عبارت اند از: یشوراوظایف  :پنجمبیلت و  اصل

 از میان اعضای شورا. ییاجراانصخاب دبیر و قائم مقام دبیر و ملتولین واحدهای  -الف

ی امهور  در جهت تحقهق اههداف و اداره   هابرنامهو  هاطرح، هانامهنییآتهیه، بررسی و تصویب  -ب

 .ییاجرا

 .اجصماعی جاد -اتخاذ و اعالم مواضع سیاسی -پ

 نظارت دانشگاه.هیات  ارائه به مجمع عمومی و برایی اصالحیه اساسنامه تهیه -ت

 برگزاری مجمع عمومی و انصخابات ساتنه. -ج

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

و دیگهر دفهاتر دانشهگاهی جامعهه اسهالمی       یدفصهر مرکهز  ریزی جهت هماهنگی بها  برنامهح:  -د

 .دانشجویان

جههت شهرکت در   شورای مرکزی تشکل  جاد حکهیم سهبزواری    از اعضای  ید نفرو  حضور دبیر: ذ

 .یدفصر مرکزجللات مجمع نمایندگان 

 .های مربوط به آننامهمجمع عمومی و اجرای انصخابات و تصویب آیین ادارهتشکیل و : ر

 .پیشنهاد طرح عدم کفایت هر ید از اعضای شورا: و

 واحدهاتخصیص بودجه سالیانه بر اساس برنامه : ه

 .ییاجرا یهاتیفعالنظارت کامل بر : ی

حضوره تعدادی از اعضایی دفصر دانشگاهی و شورای مرکزی جهاد حکهیم سهبزواری بهرای     تبصره: 

 حضور در کارگاه و همایش های دفصر مرکزی الزامی است .

مشصمل بهر دریافهت بودجهه سهالیانه از دانشهگاه، هدیهه و        جادمنابع مالی : ششماصل بیلت و 

 .استمشروع دیگر  یهاکمد

ماه سال بعد تواهد بود و تراز مالی هر سال در شهریوررماه تا پایان مهاز  جادسال مالی  :1تبصره 

ارائهه   دانشهگاه مردادماه توسط ملتول امور مالی تهیه و تنظیم و پس از تأیید دبیر جهت تصویب به 

 .شودمی

معصبهر   جهاد  ملتول امور مهالی  ،یا قائم مقام وی  اسناد و مدارك تعهدآور با امضای دبیر: 2تبصره 

 .است
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بهدون   جهاد و فعالیت سیاسی به نماینهدگی از طهرف    یریگموضعهر گونه : هفصماصل بیلت و 

 .فاقد اعصبار استتصویب شورای مرکزی 

) در شورای نفر 4 حداقل با رأی شورا پیشنهاد طرح عدم کفایت ید عضو: هشصماصل بیلت و 

 .است اعضاء شورا دو سومو تصویب عدم کفایت و عزل عضو شورا با رأی  نفره( 9

 گردد.نمی جادسلب عضویت از شورا موجب سلب عضویت از تبصره: 

 ، عزل و یا مرتصی هر ید از اعضاء شورای اسصعفادر صورت شهادت، فوت، :  نهمبیلت و اصل 

 آید.در می دانشگاهترتیب آراء به عضویت شورای ه یکی از اعضاء ذتیره بمرکزی جاد 

)حضهور در روزههای    .اسهت مصوالی یا مصناوب  دو هفصهحداکثر مدت مرتصی اعضای شورا تبصره : 

 شود.(تعهیل رسمی اتصیاری است و غیبت در این روزها جزء مرتصی محلوب نمی

جلله رسمی تشکیل تواهد داد و مدیریت شهورا بهر    باردیشورا حداقل هر دو هفصه  :امیساصل 

 است که در غیاب وی قائم مقام دبیر ریاست جلله را به عهده تواهد داشت. جاددبیر  عهده

در  جهاد  یهاتیفعالجهت بررسی روند  العادهفوق جللهشورا در هر شش ماه حداقل ید تبصره : 

 دهد.شش ماه گذشصه تشکیل داده و اعضاء را در جریان آن قرار می

یابد مگر در مهواردی  رسمیت می دو سوم اعضاءجللات شورا با حضور حداقل :  سی و یکماصل 

که اساسنامه نصاب تاصی را تعیین کرده باشد. گزارش جللات و مصوبات شورا تا آنجا که مغایر بها  

 رسد.اطالع اعضاء مینباشد به  جادمصالح کلی 

در جللات شورا الزامی بوده و عدم حضهور غیهر موجهه    مرکزی جاد حضور اعضای شورای تبصره: 

در سه جلله مصوالی یا پنج جلله مصناوب، در حکم انصراف از عضهویت در   ی مرکزی جاد عضو شورا

 است. مرکزی جاداعضای شورای 

و از مرکهزی انصخهاب    یشهورا که توسهط   جاد است ییاجرادبیر باتترین مقام م: سی و دو اصل

 :عبارتند از.اهم وظایف دبیر شودیمصورت جلله رسمی معرفی  قیطر

 .شدن مصوبات آن ییاجرامرکزی و پی گیری  یشوراجللات  مرتب یو ادارهتشکیل -الف

شهورا  بهه تصهویب    جهاد کهه  بیانیه ههای رسهمی    و هانامه تعهدآور، اسناد و مداركامضای کلیه -ب

 .انددهیرس

 .به عنوان نماینده رسمی جاد هیاتحاد زیوندانشگاه  حضور در جللات-ج

 توانهد یمه دبیهر   شهود یممرکزی انصخاب  یشورادبیر و تصویب  شنهادیپ به ریدبقائم مقام : تبصره

به وی محول نماید و در صورت عدم حضور دبیر،وظایف وی،بر عههده قهائم   بخشی از وظایف  تود را 

 .استمقام 

)  ییاجراهر ید از اعضای شورا مکلف به پذیرش ملتولیت یکی از واحدهای : سومسی و  اصل
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تشکیالت، آموزش، سیاسی، فرهنگی، روابط عمومی، تواهران و معاونت تدارکات و مهالی( و معرفهی   

 که وظایف آنان در جللات شورا پیگیری تواهد شد.  استقائم مقام و تشکیل کمیلیون آن واحد 

 «های اجراییواحد»

و رسهیدن بهه تمهامی     جهاد به منظور اجرای دقیق مصوبات شورای مرکهزی  : چهارماصل سی و 

 جهاد و اصل تقلیم کار، واحهدهای اجرایهی    هاتیفعالاهداف نظام تشکیالتی و با توجه به گلصردگی 

 .شوندتشکیل می

طبهق   هها آنبا یکدیگر و سهازمان نمهای    هاآنتعداد واحدها، حیهه و شرح وظایف و روابط تبصره: 

 است. واحدهای اجرایینامه آیین

مکلهف بهه پهذیرش ملهتولیت یکهی از      مرکزی جاد  هر ید از اعضای شورا : پنجماصل سی و 

و وظهایف آنهان در جللهات شهورا      هلهصند واگذار شده دیگر از سوی شورا  یهاتیملتولواحدها یا 

 .شودپیگیری می

 ملتولین هر ید از واحدها موظف به معرفی قهائم مقهام واحهد بهه شهورای      :ششماصل سی و 

اب قائم مقام هر واحد با تصویب صانص هلصندو تشکیل شورای واحد تحت ملتولیت تود مرکزی جاد  

 گیرد.صورت میمرکزی جاد  شورای 
پذیرش اسصعفای هر ید از ملهتولین واحهدها از ملتولیصشهان بها رأی دو سهوم       ایو عزل تبصره: 

 امکان پذیر تواهد بود. دانشگاهاعضای شورای 

و اههم   است التیتشکپیگیری امور سازمانی و درون تشکیالتی بر عهده واحد : هفصمسی و  اصل

 وظایف آن عبارتند از:

 .تهیه و نگهداری اطالعات عضویت اعضا -الف

 .امور شناسایی، جذب و سازماندهی نیروها یو اجرامدیریت  -ب

 .آموزش تشکیالتی اعضا به منظور سازماندهی فعالیت در واحدهای مخصلف -ج

 .ارتباط پیگیر و ملصمر با اتحادیه -پ

به منظور رشد فکری و مهالباتی اعضای جاد و نیل بهه ههدف نیروسهازی در    : هشصمسی و  اصل

 که اهم وظایف آن عبارتند از:  شودیمتشکل، واحد آموزش و مهالعات تشکیل 

 ویزه اعضا.و اردوهای آموزشی هاکالسارائه طرح  -الف

 .آموزشی اتحادیه یهاشیهماشناسایی نیروها و هماهنگی اعضا جهت شرکت در  -ب

 .اعصقادی و مهالعاتی اعضا یهیبنتقویت  -ج

محهیط دانشهگاه و    درگهذاری   ریتهأ  سیاسی جاد و  یهادگاهیدبه منظور تبیین : نهمسی و  اصل

و اهم وظهایف آن   شودیمایجاد بصیرت و تحلیل سیاسی در عموم دانشجویان، واحد سیاسی تشکیل 



 حکیم سبزواریاساسنامه تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه 

 

8  
 

 ت نظارت حل تایید دبیرخانه هیام

 عبارتند از: 

حضور در دانشگاه بها همکهاری واحهد     برایطرح دعوت از صاحب نظران و ملتولین سیاسی  -الف

 .تشکیالت

 .مرکزی یشوراتصویب در  برایتهیه پیش نویس بیانیه های جاد  -ب

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

جهت اشاعه فرهنگ اسالم ناب در میان عموم دانشجویان و ارتقای سهح معنویت در : چهلم اصل

 و اهم وظایف آن عبارتند از:  شودیمدانشگاه، واحد فرهنگی تشکیل 

 .اساتید و صاحب نظران ازوهای فرهنگی و دعوت و ارد هاشیهماو  هانشلتطرح  -الف

 .تشکیل هلصه های مهالعاتی  -ب

 .گذار در برنامه های فرهنگی دانشگاه ریتأ  یهابخشهمفکری با  -ج

 .و جمع آوری مهالب جهت اسصفاده در نشریات جاد هامناسبتبزرگداشت  -د

کهه اههم    شودیمبه منظور شناساندن تشکل جاد واحد روابط عمومی تشکیل : چهل و یکم اصل

 وظایف آن عبارتند از:

حقیقی و حقوقی تهارج از حیههه تشهکیالتی     یهاتیشخصزمینه سازی ارتباطات جاد با کلیه  -الف

 .جاد

 .برنامه ریزی و ایجاد نظم جهت اداره شایلصه دفاتر جاد -ب

 .در جهت انعکاس مواضع سیاسی، فرهنگی و اجصماعی جاد هارسانهارتباط با  -ج

 .جهت بایگانی هانامهرسیدگی به امور  برایانجام امور تبلیغاتی و انجام مکاتبات تزم  -د

 .باشدیممعاونت مالی  بر عهدهرسیدگی به امور تدارکات و مالی : چهل و دوم اصل

از شهریور ماه تا پایان مرداد ماه سال بعد تواهد بود و طراز مالی هر سال در  جادسال مالی تبصره: 

 .شودیمجاد ارائه  شورایبه  دبیرمرداد ماه توسط ملتول امور مالی تهیه و پس از تائید 

کلیه ملائل تشکیالتی، آموزشی، سیاسی و فرهنگی تهواهران عضهو جهاد در    : سومچهل و  اصل

سیاسهی و   واحهد ههای آمهوزش،    توانهد یم که بنا بر ضرورت ردیگیمچهار چوب واحد تواهران قرار 

 فرهنگی زیر نظر واحد تواهران تعریف گردد اهم وظایف این واحد عبارتند از:

 .تواهرانتشکیل کمیلیون واحد  -الف 

 .و برنامه های فرهنگی مخصوص تواهران هاجشنوارهارائه پیشنهاد برگزاری  -ب

 .با توجه به اصول و مبانی اسالم جادتبیین شخصیت و جایگاه واقعی زن در  برایکوشش  -ج

 ی واحدهای تشکلهمکاری منلجم با همه-د
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بها ریاسهت دبیهر جهاد      ،بهار دیمرکزی حداقل هر دو هفصه  یشوراجللات  :چهارمچهل و  اصل

مثبهت   رأیو مصوبات آن بها   ابدییماعضای شورا رسمیت  دو سومو با حضور حداقل  شودیمتشکیل 

 .شودیمبیش از نصف اعضای حاضر در جلله،قانونی 

بهه منظهور ارائهه     )با هماهنگی دبیر( مرکزی یشوراشرکت هر ید از اعضای جاد در جلله  :تبصره

 برنامه یا طرح شکایت تود، بالمانع است.

 موجه ریغمرکزی الزامی بوده و غیبت  یشوراشورا در جللات  یحضور اعضا :پنجمچهل و  اصل

 است.صعفا از شورا در حکم اس ، مصناوب یجللهمصوالی یا پنج  یجللهدر سه 

اسصیضاح هر ید از اعضای شورا به پیشنهاد  ایو پذیرش اسصعفای هر عضو  :ششمو  چهل اصل

 اعضای شورا امکان پذیر است. دو سومبا تصویب  عضو دیگر، چهار

 .شودینمسلب عضویت از شوراموجب سلب عضویت از جاد  تبصره:

نفره، یها تغییهر    9عضو در ترکیب اولیه ی اعضای شوراهای  4تغییر بیش از :  هفصمو چهل  اصل

 نفره، موجب از رسمیت افصادن شورا تواهد شد 7ترکیب اولیه ی اعضای شوراهای عضو در  3بیش از 

لب عضویت ید سوم و کمصر از ید سوم اعضای سدر صورت  .ودر این صورت شورا منحل تواهد شد

تشکیل شده و اعضای جدیهد   العادهفوقشورا، به منظور بازسازی شورا، در اسرع وقت مجمع عمومی 

 انصخاب تواهد نمود. طیشرارا از میان کاندیداهای واجد 

 « مومیعمجمع »

مرکهزی و   یشهورا مرجع رسمی جاد و مصشکل از  نیتریعالمجمع عمومی، : چهل و هشصم اصل

 .استاعضای فعال هر دوره 

مرکهزی احهراز    یشهورا عضویت فعال هر دوره با معرفی ملتولین واحهدها و تصهویب     :1تبصره 

 .شودیم

کمیلهیون  در صورت اعصراض هر ید از اعضا به عدم احراز فعالیهت، مرجهع رسهیدگی،     :2تبصره 

 . استاتحادیه تشکیالت 

 .یلتعضویت در مجمع عمومی قابل واگذاری ن :3تبصره 

ه دارد و مرکزی وظیفه برگزاری و دبیر، اداره مجمع عمومی را بهه عههد   یشورا :چهل و نهماصل 

 دعوت نامه کصبی و یا با اعالم علنی صورت تواهد گرفت. لهیبه وسدعوت از اعضای مجمع، 

 وظایف مجمع عمومی عبارتند از: :مپنجاهاصل 

 .جادبررسی عملکرد  و مرکزی یشورادبیر و توسط اسصماع گزارش  -الف

شهورای   عههده بر  (پ)وظایف مجمع عمومی به جز بند  همهتا پیش از برگزاری مجمع عمومی  -ب

 مرکزی است.



 حکیم سبزواریاساسنامه تشکل جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه 

 

10  
 

 ت نظارت حل تایید دبیرخانه هیام

 .حداقل دو سوم اعضای حاضر رأیتصویب اصالحیه اساسنامه با  -پ

 .حداقل دو سوم اعضای حاضر رأیجاد با  یهاتیفعال برایکلی  یهااستیستصویب  -ت

 حداقل دو سوم اعضای حاضر. رأیبا  تصویب آیین نامه ارکان فرعی -ج

 .مجمع بنا به تشخیص مدیر جلله نهق و اظهار نظر هر ید از اعضای -د

دفصر واحد تشکیالت ( این اصل پس از تصویب ت( و )پکلیه تصمیمات مهروحه در بند ): 1تبصره 

 .استقابل اجرا  یمرکز

گیری در حدود اتصیارات تود را به فرد یها  تواند حق تصمیممجمع عمومی نمی: یکمپنجاه و اصل 

 جمع دیگری واگذار نماید.

دبیهر  علنی و برای غیر اعضاء منهوط بهه نظهر     جادمذاکرات مجمع عمومی برای اعضای  :1تبصره 

 .است دفصر تشکیالت

مصوبات مجمع عمومی نباید مغایر با شهرع مقهدس و مفهاد قهانون اساسهی جمههوری       : 2تبصره 

 باشد. راهبردهای کلی اتحادیهو  اسالمی ایران

جداگانهه بها رأی دو    طور دانشگاهعضای مجمع عمومی در هر دوره وشورای ام: دوپنجاه و اصل 

 .دهندب العادهفوقتوانند تقاضای تشکیل مجمع عمومی سوم اعضایشان می

دسصور جلله توسط مرجع درتواست کننده تعیین تواهد شد. لیکن اعضای حاضر در جلله تبصره: 

 جدیدی پیشنهاد کنند. جللهتوانند دسصور ید حاضرین می بعالوهی نصف أمجمع عمومی با ر

 

 «انصخابات» 

و نماینهده   نظارت جاد هیات مرکزی جاد سالیانه با نظارت  یشوراانصخابات  :سومپنجاه و اصل 

 د.ریپذیمانجام  طهنظارت دانشگاه مربو هیات 
  و تاییهد هیهات نظهارت دانشهگاه     مرکزی  نظارت جاد هیات در موارد تاص با تشخیص  :1تبصره

 .شودیمبرگزار  العادهفوقانصخابات 

دو سهوم اعضهای    رأیتعویق زمان برگزاری انصخابات حداکثر به مدت ید نیملهال و بها    :2تبصره

پس از تایید هیات نظارت دانشگاه تایید کمیلیون تشکیالت اتحادیه دانشگاه و  دفصر مرکزی  یشورا

 .امکان پذیر است

نفر از  9نفره باید حداقل  9 یشورا تشکیل برگزاری انصخابات جهت برای :چهارمپنجاه و اصل 

نفهر از   3نفهر از بهرادران و    7نفره باید حداقل  7 یشوراتشکیل جهت و  نفر از تواهران 4برادران و 

 ، داوطلب شوند.انددهیرسکه به تأییدکمیلیون تشکیالت اتحادیه    تواهران
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نفره داده می 5نظارت دفصردرتواست شورای  هیات تشخیص شورای مرکزی ودرصورت   : تبصره

که به تأییدکمیلیون تشکیالت  نفراز تواهران 3نفر از برادران و5باید حداقل که در این صورت شود 

   ، داوطلب شوند.انددهیرساتحادیه 

نفهر از   3برادران و نفر از  6نفره به  9 یشورادهندگان مجازند جهت  رأی : پنجمپنجاه و اصل 

نفر  3نفره به  5 یشورانفر از تواهران وجهت  2نفر از برادران و  5نفره به  7 یشوراجهت  تواهران،

 دهند. رأینفر از تواهران  2از برادران و 

 مالك کلب مهلق ارا می باشد. تبصره:

 تواننهد یمگهذرد یم هاعضویت فعال آنکلیه اعضای فعال جاد که سه ماه از :ششمپنجاه و اصل 

 مرکزی داوطلب شوند. یشوراجهت عضویت در 

تشخیص سه ماه عضویت فعال به عهده واحد تشکیالت دفصر دانشگاه است که باید توسط تبصره: 

 تایید شود.دانشگاهی دفصر کمیصه ارزیابی 

 .استدانشگاه نظارت  هیات بررسی و تأیید صالحیت داوطلبان با   :پنجاه و هفصماصل 

نظهارت   هیهات  توسهط   شامل وضعیت آموزشی و انضباطی کاندیهدا  هااولیه صالحیت احرازتبصره: 

روز مانده  5نصیجه را حداقل تا  بایلصی سصاد برگزاری انصخاباتشود و انجام می برتشکل های دانشگاه

 نظارت دانشگاه دریافت کرده و به اطالع داوطلبان برساند. هیات به انصخابات از 

 قبل از برگزاری بهه اطهالع    بیلت روززمان برگزاری انصخابات باید حداقل  :پنجاه و هشصماصل 

 اتحادیه برسد. واحد تشکیالت

مرکب از اعضای جاد دانشگاه با عنهوان   ییشوراانجام مراحل انصخابات  برای :پنجاه و نهماصل 

جاد آن کمیصه ارزیابی و تأیید مرکزی  یشوراکه اعضای آن با پیشنهاد  دشویمسصاد انصخابات تشکیل 

  .شودیمتعیین  دانشگاه

 .را ندارند نصخاباتدر اکاندیداتوری حق  اعضای سصاد انصخابات: 1تبصره 

 .است مرکزی  جاد یارریاست سصاد انصخابات به پیشنهاد شو: 2تبصره 

روز  4بهه مهدت    قلحهدا از انصخابات و  روز12به فاصله  قلحدا  بت نام از داوطلبان:  ماصل شصص

 ادامه تواهد داشت. کاری

مرکهزی دانشهگاه و دوره زمهانی  بهت نهام از داوطلبهان        یشورابا تصویب  :یکمو  اصل شصت

 روز باشد. 3 حداقل تواندیم

و سپس با هیات نظارت دانشگاه  جادابصدا توسط بررسی صالحیت داوطلبان  :دومو  اصل شصت

ملتولیت را به  تواندیمکه  -الزامی است برگزاری انصخابات حضور نماینده واحد تشکیالت در  -است

 نماینده تود تفویض کند و به سصاد انصخابات ابالغ نماید.
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 ت نظارت حل تایید دبیرخانه هیام

 :شودیمی زیر جهت برگزاری هرچه بهصر انصخابات توصیه یارموارد اج :سومو  اصل شصت

 رأیط یارجلوگیری از شرکت افراد غیر عضو در انصخابات لیلت اسامی افهراد واجهد شه    برای -الف

 .شودیمتوسط واحد تشکیالت جاد دانشگاه تهیه وبه ملتوتن برگزاری ارائه 

 احراز هویت دانشجویی جهت تحویل گرفصن تعرفه الزامی است. -ب

و سهپس  باید ممهور به مهر جاد ابصدا های واحد تشکیالت اتحادیه جاد که انصخابات فقط با تعرفه -ج

 . یابد رسمیت می، باشند حکیم سبزواری  دانشگاه مهر هیات نظارت 

 شود.میتوسط سصاد انصخابات تعیین  رأی یهاصندوقمحل  -د

نماینده کمیلیون تشهکیالت  با ملتول ابصدا انصخابات  نهایی تایید نصیجه :چهارمو  اصل شصت

 .استو سپس هیات نظارت دانشگاه اتحادیه 

 :شودیمبعضی از مواردی که منجر به ابهال انصخابات  :پنجمو  اصل شصت

اضافی در صندوق)در صورتی که در نصیجه انصخابات مو ر  یآرادادن افراد غیر عضو درجاد و  رأی-الف

 .باشد(

 .آراء و شمارشگیری  رأیویا ذینفع درانصخابات در امر  ملتول ریغدتالت افراد -ب

اعصبار قانونی دارد و موظف قبلی مرکزی  یارشو ،در صورت ابهال انصخابات :ششمو  شصتاصل 

وایهن زمهان بها نظهر      ید ماه انصخابهات برگهزار نمایهد    و حداکثر تااست نواقص انصخابات را برطرف 

 .قابل تمدید استو تایید هیات نظارت دانشگاه کمیلیون تشکیالت اتحادیه 

ماه از تاریخ دریافهت   چهارموظف است حداکثر ظرف مدت  مؤسس هیات  : هفصمشصت واصل 

 اولهین دوره نلبت به برگزاری  ،نظارت دانشگاه جهت تشکیل جادهیات موافقت اصولی از اتحادیه و 

 اقدام نماید.انصخابات 

پس از برگزاری انصخابات، اولین جلله شورا جهت انصخاب دبیهر تشهکیل    :هشصمشصت واصل 

 .شودیم

 « اصالح اساسنامه –فصل سوم » 

 هیهات بها تأییهد   با تصویب در مجمع عمهومی و  هرگونه اصالح در اساسنامه  :شصت ونهماصل 

 اسالمی دانشگاه امکان پذیر تواهد بود. یهاتشکلنظارت بر 

 «تعهیلی یا انحالل  –فصل چهارم » 

بها صهدور حکهم بهدوی     تواند میدفصر کمیصه ارزیابی یا  اتحادیهتشکیالت  کمیلیون: مهفصاداصل 

 اعالم کند . شورای دانشگاه راانحالل 

 به شرح زیر است:میشود  انحالل شورای دانشگاه صدور حکم بدوی مواردی که منجر به
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 اساسنامه دفصر 3تخهی وانحراف از اصول مهرح شده در بند-الف

 نامه برگزاری انصخابات و نظارت بر دفاتر دانشگاهیعدم رعایت موارد آیین-ب

 از نصاب افصادن شورای مرکزی-ج

 دانشگاه می باشد . درصورت انحالل در اتصیار جاد  یهاییداراکلیه اموال و  :یکمهفصاد و اصل 

اصهل و بیلهت و پهنج تبصهره در تهاریخ       چهل و شهش این اساسنامه که در  :دومهفصاد و اصل 

اصهل و   27، اصالحیه این اساسنامه در  به تصویب اولین مجمع عمومی جاد رسیده بود 10/8/6138

در مجمع عمومی اعضای جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه ابصدا  ......................تبصره در تاریخ  40

مورخ                  هیهات نظهارت بهر تشهکل ههای          تصویب و در جلله شماره      حکیم سبزواری 

 اسالمی دانشگاه به تصویب رسید . 

 .رسیدتصویب به 

 


