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مصوب جلسه  شوراي اسالمی شدن مراکز آموزشی نامه آیین
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 13/5/77مورخ  424

 14/5/76مـورخ   402پیرو تأکیدات مقام معظـم رهبـري و براسـاس مصـوبه جلسـه      
تـدوین   منظـور  بـه شوراي اسـالمی شـدن مراکـز آموزشـی     ، انقالب فرهنگی عالی شوراي

ي ها دیدگاهو مراکز آموزشی با عنایت به  ها دانشگاهالزم براي اسالمی شدن ي ها سیاست
 .شود میمقام معظم رهبري تشکیل 

 وظایف -1ماده 
و مراکـز   هـا  دانشـگاه مـرتبط بـا اسـالمی شـدن     ي هـا  سیاسـت تدوین و پیشنهاد  - 1

  .انقالب فرهنگی عالی شورايآموزشی به 
و مراکـز   ها دانشگاهمناسب براي اسالمی شدن  )هاي استراتژي( تدوین راهبردهاي - 2

  .ي نوینها پژوهشي موجود و ها یافتهآموزشی بر مبناي 
و مراکـز   هـا  دانشـگاه و پیشنهادهاي اساسی مؤثر در اسـالمی شـدن    ها طرح ارایه - 3

  .انقالب فرهنگی عالی شورايآموزشی و پژوهشی به 
و مراکـز   هـا  دانشـگاه نظارت بر اجراي صحیح مصوبات مربوط بـه اسـالمی شـدن     - 4

  .آموزشی
و مراکز آموزشی حـداقل هـر    ها دانشگاهگزارش پیشرفت روند اسالمی شدن  ارایه - 5

 .انقالب فرهنگی عالی شورايبار به  شش ماه یک
 ترکیب اعضا -2ماده 

  ؛عالی آموزشوزیر فرهنگ و  - 1
  ؛درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت - 2
  ؛وزیر آموزش و پرورش - 3
  ؛انقالب فرهنگی عالی شورايدبیر  - 4
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  ؛رییس دانشگاه آزاد اسالمی - 5
  ؛رییس سازمان تبلیغات اسالمی - 6
  ؛ها دانشگاهرییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  - 7
  ؛رییس جهاد دانشگاهی - 8
  ؛رییس شوراي فرهنگی و اجتماعی زنان - 9

  ؛دکتر محمد مهدي زاهدي -10
  ؛دکتر حسینعلی شهریاري -11
  ؛دکتر عبداله جاسبی -12
 حجت االسالم و المسلمین محمود محمدي عراقی؛ -13
 حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین حسودپناه؛ -14
 1.حجت االسالم و المسلمین سید محمود نبویان -15

و ریـیس شـوراي اسـالمی شـدن مراکـز       13تـا   10احکام اعضاي بندهاي  -تبصره
انقـالب فرهنگـی    عـالی  شورايتوسط رییس ) شود میکه از میان اعضا انتخاب ( آموزشی

 .شود میسال صادر  3براي مدت 
هـر  ، امور اجرایی مربوط به اسالمی شدن مراکز آموزشی گیري پی منظور به -3ماده 

» گسترش و تعمیق اسالم در مراکـز آموزشـی  «ي اجرایی موظفند ستاد ها دستگاهیک از 
دستگاه مربوط را تشکیل داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سـه مـاه یـک بـار بـه      

 .نمایند ارایهشورا 
انقـالب فرهنگـی از    عـالی  شـوراي مصوبات شورا پس از تصـویب نهـایی در    -4ماده 

 .شود میي اجرایی ابالغ ها دستگاهبه  عالی شورايطریق دبیرخانه 
انقالب فرهنگی تصویب نهـایی را بـه شـوراي     عالی شوراي که مواردياعتبار  -5ماده 

مثبت اکثریت اعضاي حاضـر در  رأي  منوط به احراز کند میاسالمی شدن تفویض اختیار 
 .کمتر نباشد 8مثبت از رأي  است مشروط بر آنکه در هر حال تعداد گیري رأي جلسه

                                                                                                                                               
ضـاي  عـالی انقـالب فرهنگـی اع    شـوراي  30/3/91مـورخ   714به موجب ماده واحده مصوب جلسـه   -1

 .ها و مراکز آموزشی انتخاب شدند عنوان اعضاي جدید شوراي اسالمی شدن دانشگاه به 15تا  10بندهاي 
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ي کـار  هـا  گـروه بـراي اجـراي وظـایف خـود      دتوان میشوراي اسالمی شدن  -6اده م
 .تشکیل دهد

 عـالی  شـوراي  13/5/77مـورخ   424ماده و یک تبصـره در جلسـه    6در  نامه آییناین 
  .رسید تصویب بهانقالب فرهنگی 

  
سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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ها مصوب  اسالمی شدن دانشگاه هاي راهبردي سیاست
  عالی انقالب فرهنگی شوراي 25/5/1379مورخ  466جلسه 
  مقدمه

مـورخ   424نامـه مصـوب جلسـه     شوراي اسالمی شدن مراکز آموزشی براساس آیـین 
و » اصول حاکم بر دانشگاه اسالمی«عالی انقالب فرهنگی، طی جلساتی  شوراي 13/5/77

اسـتاد،  مؤلفـه   را ذیـل شـش  » مراکـز آموزشـی  هاي راهبـردي اسـالمی شـدن     سیاست«
ریزي آموزشی  ریزي درسی، نظام برنامه ریزي فرهنگی، متون و برنامه دانشجو، نظام برنامه

اصول حـاکم بـر دانشـگاه اسـالمی در جلسـه      . (و پژوهشی و مدیریت تصویب کرده است
  .)عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است شوراي 17/9/77مورخ  433

هـاي راهبـردي آن    حظه اصلی و عمده شوراي اسالمی شـدن در تـدوین سیاسـت   مال
هاي تحقق دانشـگاه   اي طراحی و تنظیم گردند که زمینه ها به گونه بوده است که سیاست

  .آمده، فراهم آید» اصول حاکم بر دانشگاه اسالمی«شرحی که در متن  اسالمی به
» خاتمـه «م مصادیق آنها در بخش هاي مذکور، که به اه سیاست یکارآیی و اثر بخش

هـا و   مجموعه حاضر اشاره شده است، عالوه بر آنکه مقتضـی طراحـی و تـدوین سیاسـت    
هـاي از   هاي اجرایی دقیق و واقع بینانه است، مسـتلزم توجـه جـدي بـه مجموعـه      برنامه

تواننـد   عوامل محیطی است که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم و به اشکال گونـاگون مـی  
هایی که در فرآیند اسـالمی   مامی یا بخشی از عملکرد یا اثر بخشی راهبردها و برنامهبر ت

اثر گذاشته و آنها را از مسیر و مقصود اصلی منحرف سـاخته   ،شدن در حال اجرا هستند
  .یا کارآیی و اثر بخشی آنها را افزایش دهند

هاي علمیه، فضاي عمومی جامعه درتمامی ابعاد آن، مسایل اقتصـادي،   ها، حوزه رسانه
داخلـی، همـاهنگی راهبـردي در     مسـایل المللی و تاثیر متقابل بـا   روابط و مناسبات بین

از (عالی و اسالمی شدن و آموزش و پـرورش   سطوح مدیریت کالن نظام در مورد آموزش
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، از جملـه عـواملی هسـتند کـه     )هاسـت  اي دانشـگاه هـ  آن حیث که تربیت کننده ورودي
  .آورند اقتضائات محیطی خود را بر فضاي دانشگاه وارد می

گذاري و برنامه نویسی به ارتبـاط   به همین جهت الزم است در تمامی مراحل سیاست
  .ها و عوامل مذکور توجه گردد قطعی و متقابل دانشگاه

  زشیهاي راهبردي اسالمی شدن مراکز آمو سیاست
  استاد -1
هاي مساعد قانونی و اجرایی براي جـذب و گـزینش اسـتادان     فراهم آوردن زمینه -1

هـاي نظـام    شایسته از نظر علم، ایمان، تقوا، تعهد و آگاهی و پایبندي به مبـانی و آرمـان  
  جمهوري اسالمی ایران؛

منظـور گـزینش    جذب و گزینش استادان و مدرسـان دروس معـارف اسـالمی بـه     -2
  هاي باالي علمی و معنوي و اخالقی؛ ها و شایستگی دان و مدرسانی با تواناییاستا

هاي مناسب مادي و معنوي براي شناسایی و تبیـین و تکـریم    فراهم کردن زمینه -3
منظـور تشـویق و ترغیـب آنـان و      مقام استادان در دانشگاه و جامعه از دیدگاه اسـالم بـه  

  افزایش نشاط و تحرك علمی و اجتماعی؛
هاي آموزشی و پژوهشی اعضـاي هیـأت    منظور توام ساختن فعالیت ریزي به برنامه -4

  علمی با نقش تربیتی و اخالقی آنان در مراکز آموزشی و سطح جامعه؛
ارتقاي سطح دانش و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی استادان متناسب با رشته  -5

  تخصصی، عالیق و تجارب آنان؛
منظـور فـراهم آوردن    هاي سیاسی و فرهنگی اسـتادان بـه   تقانونمند کردن فعالی -6

محیطی سالم و آزاد و مطمئن براي بحث و گفتگو و ارتقاي اندیشه دینی و ایفـاي نقـش   
  مؤثر آنان؛

  .نظارت و ارزیابی مستمر علمی، اخالقی و اجتماعی اعضاي هیأت علمی -7
  دانشجو -2
عالی بـا   ان براي ورود به آموزشزآمو دانشارتقاي سطح بینش اسالمی و اعتقادي  -1

  عالی با نظام آموزش و پرورش؛ توجه به پیوستگی و تالزم میان نظام آموزش
گسترش و تقویت ایمان و اعتقاد اسالمی، تهذیب و تزکیه نفس و اعتالي عقالنـی   -2

  و علمی دانشجویان؛
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شـارکت  تقویت روحیه آرمان گرایی، کمال جویی، نقـادي، آزادگـی، ایثـارگري، م    -3
  جویی، حقیقت جویی و تشویق و تقویت احساس مسؤولیت اجتماعی دانشجویان؛

ارتقاي سطح دانش و بینش سیاسـی و اجتمـاعی دانشـجویان و تجهیـز آنـان بـا        -4
هاي مورد نیاز براي تحلیل مسـایل جامعـه و جهـان در جهـت تحقـق       ها و قابلیت توانایی
  هاي اسالمی؛ آرمان
عنـوان یـک    العمر تلقی کردن تحصیل علم به منظور مادام بهسازي  تشویق و زمینه -5

  ضه اسالمی؛یارزش و فر
منظـور فـراهم آوردن    هاي فرهنگـی و سیاسـی دانشـجویان بـه     قانونمند کردن فعالیت - 6

  محیطی سالم و آزاد و مطمئن براي بحث و گفتگو و تحریک و فعالیت و ارتقاي اندیشه دینی؛
منظور فـراهم آوردن بسـتر الزم    معیشتی دانشجویان بهحل مشکالت اجتماعی و  -7

  هاي علمی، فرهنگی و دینی آنان؛ براي فعالیت
ی دانشجویان و توصیه و تأکیـد  قنظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر علمی و اخال -8

  .بر خود ارزیابی آنها
  ریزي فرهنگی نظام برنامه -3
هـاي علمـی بـا اسـتفاده از      یطاحیا و حفظ و ترویج فرهنگ اصیل اسـالم در محـ   -1
  هاي علمی؛ هاي کارآمد و هماهنگ با شؤون محیط روش
منظـور تحقـق    ریـزي فرهنگـی بـه    توجه به مبانی اسالمی در تدوین نظـام برنامـه   -2
  هاي انقالب اسالمی؛ ها و ارزش آرمان
، ریـزي درسـی   ریزي فرهنگی با نظام برنامه توجه و تأکید بر توام بودن نظام برنامه -3

  آموزشی، پژوهشی و مدیریت؛
عـالی در   توجه به مالزمات و پیوستگی نظام آموزش و پـرورش بـا نظـام آمـوزش     -4
  هاي فرهنگی؛ ریزي برنامه
هـا   منظور ایجاد توانایی بحث و گفتگو و نقد و ارزیابی سایر فرهنگ سازي به زمینه -5

  ها؛ و تمدن
هـاي تحصـیلی دانشـجویان در     رشـته توجه به مقتضیات زمان و نیازها و عالیق و  -6
  هاي اسالمی؛ ها و ارزش اي متین و جذاب از آرمان هاي فرهنگی و ارایه چهره ریزي برنامه
  در طراحی فضاهاي کالبدي دانشگاه؛ملّی  هاي معماري اسالمی و رعایت ویژگی -7
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اص ها در مراکز آموزشی و اختص توجه و اهتمام ویژه به احداث مساجد و نمازخانه -8
  ن به آن؛أش امکانات و تسهیالت درخور

ویژه روابط بین دانشجویان دختر و پسـر   توجه به حفظ عفاف در مراکز آموزشی به -9
هـاي مناسـب بـراي ایـن منظـور از قبیـل تفکیـک         و تالش در جهت فراهم کردن زمینه

  هاي دختران و پسران و کاهش اختالط آنها؛ کالس
  هنگی مراکز علمی با رعایت مقتضیات اجرایی؛گذاري فر هماهنگی در سیاست -10
  .ریزي فرهنگی نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر برنامه -11
  ریزي درسی متون و برنامه -4
هـاي   هـاي درسـی در تمـامی شـاخه     طراحی نظام آموزشی، تدوین متون و برنامه -1

اخت و منظـور شـن   هـاي هسـتی بـه    بینی الهی و پـژوهش در پدیـده   علوم براساس جهان
  شناساندن آیات الهی در جهان؛

هـا و متـون    توجه به هماهنگی و همسویی علم و دین در طراحی و تدوین برنامـه  -2
  درسی؛
ریزي درسی و اصالح و تـدوین متـون درسـی بـا اسـتفاده از       بازنگري نظام برنامه -3
  هاي اسالمی؛ هاي نوین و کارآمد علمی و مفاهیم و ارزش روش
ویـژه در   هاي درسـی براسـاس مبـانی اسـالمی بـه      متون و برنامه طراحی و تدوین -4
  هاي علوم انسانی؛ رشته
ریزي درسی بـه سـمت تقویـت فضـایل اخالقـی و اجتمـاعی،        هدایت نظام برنامه -5

پرورش قدرت ابداع و ابتکار و اعتماد به نفس و ایجاد باور بـه مبـانی دینـی و التـزام بـه      
  ي اجتماعی؛ها مسؤولیت

تأکید بر هماهنگی و تناسب متون اخالق و معـارف اسـالمی بـا نیازهـاي      توجه و -6
  هاي تحصیلی؛ جدید و رشته

ــاریخی و معاصــر و    -7 ــث و مفــاخر علمــی، فرهنگــی، ت بازشناســی و معرفــی مواری
ها و متون درسی بـراي تقویـت روحیـه خـود بـاوري و       گیري از آنها در تدوین برنامه بهره

  استقالل خواهی؛
هاي آموزشی  ظام جامع نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر متون و برنامهتدوین ن -8

  .و درسی
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  ریزي آموزشی و پژوهشی نظام برنامه -5
ریزي آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهاي جامعـه و   اصالح و تدوین نظام برنامه -1

  المی؛تحوالت روز افزون علوم، با تأکید بر گسترش مرزهاي دانش و براساس مبانی اس
هاي علوم انسانی در تربیـت انسـان سـازي و تـاثیرات      توجه ویژه به اهمیت رشته -2

ي فـراوان  ها ظرفیتها و  مثبت و منفی آنها در تحوالت فرهنگی با عنایت به وجود قابلیت
  در کشور؛

ایجاد هماهنگی و تناسب بـین نظـام آموزشـی و پژوهشـی آمـوزش و پـرورش و        -3
  مالزمت و پیوستگی آنها؛عالی با توجه به  آموزش

منظــور پاسـخگویی بــه نیازهــا و تحــوالت علمــی و   افـزایش انعطــاف پــذیري بــه  -4
  اجتماعی؛

هـاي   ویژه تجارب حوزه المللی به گیري از تجارب علمی در سطوح مالی و بین بهره -5
  علوم دینی؛

توجه به هماهنگی و همسویی علم و دین در بینش اسالمی در طراحـی و تـدوین    -6
  هاي آموزشی و پژوهشی؛ برنامه
هـاي   فنـاوري تقویت روحیه تحقیق و تتبع، آمـوزش تفکـر منتقدانـه، اسـتفاده از      -7
  نوین؛

هاي تدریس و  منظور ایجاد تحول و اصالح در روش آموزشی و ارایه الگوهاي جدید به
  .پژوهش

 هـاي علمـی و ایجـاد تعـادل و     ریزي آموزشی و پژوهشی براسـاس پـژوهش   برنامه -8
  ها و متون؛ تناسب میان آموزش و پژوهش در برنامه

  .ریزي آموزشی و پژوهشی نظارت و ارزیابی هدفمند برنامه -9
  مدیریت -6
ــت ارزش  -1 ــر تقوی ــد ب ــه و تأکی ــاعی،    توج ــد اجتم ــی، تعه ــالمی و انقالب ــاي اس ه
از خـود محـوري در طراحـی و هـدایت نظـام       رازتـ حشناسی، قانونمندي، تفاهم و ا زمان

  مدیریتی؛
اصـالح و طراحـی نظـام جـامع و هماهنـگ مـدیریت براسـاس ایجـاد تعــادل در          -2

هاي آموزشی، پژوهشی و اجتماعی با توجـه بـه تأکیـد بـر حـذف مراکـز مـوازي         فعالیت
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انــدرکاران و جلــب مشــارکت  ی و مشــورت بــا مســؤوالن و دســتنــگیــري، رایز تصــمیم
  دانشگاهیان؛

هـاي   هـاي ضـروري اسـتقالل عمـل در حـوزه      اعتماد به مـدیران و ایجـاد زمینـه    -3
  مدیریتی براي افزایش توان رقابت سالم و رشد پیشرفت؛

  تربیت و انتخاب مدیرانی متعهد و متخصص با تأکید بر شایسته ساالري؛ -4
ازي براسـاس آن  توجه به نقش الگوي استادان در رفتارسازي دانشجویان و الگوسـ  -5

نقش از طریق شناسایی و معرفی و تشـویق مـدیران، اسـتادان، دانشـجویان و کارمنـدان      
  هاي مدیریت در نظام اسالمی؛ شایسته براساس شاخصه

هاي مدیریتی و افـزایش   هاي نظري و عملی براي اصالح مداوم روش تقویت زمینه -6
  ارهاي انقالبی؛هاي اسالمی و معی منظور تحقق ارزش کارآمدي آنها به

منظـور تقویـت ابعـاد علمـی و اسـالمی       نظارت و ارزیـابی هدفمنـد و مسـتمر بـه     -7
  .مدیریت مراکز آموزشی و علمی

  هاتمخ
هـاي راهبـردي مربـوط بـه هـر یـک از        هـا و سیاسـت   رعایت اصول حاکم بر دانشگاه

رسـی و  هـایی قابـل بر   آورد کـه بـه صـورت شـاخص     ها، آثار و نتایجی را به بار مـی  همؤلف
هـا   هاي عمومی دانشگاه هاي مربوط به اصول سیاست مهمترین شاخص. گیري است اندازه

  :عبارت است از
  افزایش سهم کشور در ابداعات و اختراعات و اکتشافات علمی؛ -1
  ؛فناوريویژه در زمینه علوم و صنایع و  کاهش وابستگی کشور به بیگانگان به -2
  ع و افزایش التزام علمی به مقررات و قوانین؛ارتقاي سطح فرهنگی عمومی جام -3
هاي بحث و گفتگوي سازنده و آمادگی براي پذیرش آراي صـحیح   گسترش زمینه -4

  دیگران؛
آموختگان متعهد، متقـی، فاضـل، شـجاع و حسـاس بـه سرنوشـت        افزایش دانش -5
  .کشور

هـایی   لفـه ؤهـاي مربـوط بـه م    هـاي اسـالمی در سیاسـت    همچنین رعایت اصول و ارزش
هـایی   آورد که به صورت شـاخص  ها و سایر مراکز آموزشی نتایجی را به بار می مختلف دانشگاه

  :ترین آنها از این قرار است توان ارایه کرد و مهم گیري می قابل بررسی و اندازه
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افزایش باور عمومی نسبت به عقاید اسـالمی و اعـتالي روح معنویـت و مکـارم و      -1
  فضائل اخالقی؛

هـاي   هـاي اسـالمی و آرمـان    افزایش میزان تعهد علمی نسبت بـه احکـام و ارزش   -2
  انقالب؛

هـاي دینـی و    هاي مشارکت هـر چـه بیشـتر در انجـام برنامـه      فراهم شدن زمینه -3
  اخالقی؛

باال رفتن توان فکري و روحی براي دفاع مؤثر و معقول از دسـتاوردهاي انقـالب و    -4
  .مبارزه با تهاجم فرهنگی

 466بنـد در جلسـه    49فصـل و   6هاي فوق در یک مقدمه و یـک خاتمـه و    ستسیا
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ تصـویب ایـن    شوراي 25/5/1379مورخ 
  .باشد یکن می لم کان 16/3/79دش مورخ /955، ابالغیه شماره مصوبه

  
میسید محمد خات -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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مورخ  433مصوب جلسه  اصول حاکم بر دانشگاه اسالمی
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 17/9/77

رف و مبین باالترین سـطح تفکـر و علـم    عهر جامعه م عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه
و نظـام اعتقـادي و ارزشـی جامعـه را      بینـی  جهـان و اصول  شوند میآن جامعه محسوب 
در جهـت  ، تربیت متفکران و دانشـمندان و مـدیران آینـده   سازند و با  درخود متجلی می

فرهنگی و سیاسی جامعـه مـؤثر واقـع    ، اعتقادي، ي گوناگون فکريها حرکتبخشیدن به 
عالوه بـر اشـتراکاتی کـه بـه     ، مختلف جهاني ها دانشگاهگفت  توان میاز اینجا . شوند می

ي هـا  ارزشو ها  بینش جوامعی با به اعتبار تعلق به، با یکدیگر دارند، اعتبار دانشگاه بودن
  .سازد میرا از یکدیگر متفاوت و متمایز آنها  مختلف واجد خصوصیاتی هستند که

و  بینـی  جهـان ، جامعه ایرانی که در انقالب اسالمی خود با رویکردي الهـی و معنـوي  
خواهـان آن  ، اسالمی گوناگون زندگی خود قرار داده شؤوننظام ارزشی اسالمی را مبناي 

ي اسالمی داشته باشد تا هم بتواند در ها ارزشمتناسب با مبانی و یی ها دانشگاهاست که 
حاصل کند و تر  و ژرفتر  از مبانی و معیارهاي خود آگاهی و شناخت دقیق ها دانشگاهآن 

در کـل  آنهـا   ترویج و تعمیم، هم با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها
  .ه مبادرت نمایدجامع

  ها دانشگاهعمومی اصول 
ی آن در اداره صـحیح  عـ بنیـادي و قط  تـأثیر اهتمام به علم و دانش و اعتقـاد بـه    - 1

  .رفاه و سعادت مردم و رشد توسعه متوازن تأمینجامعه و 
 ياهمیت داشتن فکر و اندیشه و وجود آزادي بـراي تحقیـق و نقـد و بررسـی آرا     - 2

  .نظریات گوناگون
هـاي عملـی و کـاربردي     ي جامعـه و توجـه بـه جنبـه    هـا  واقعیتداشتن پیوند با  - 3

  .هاي نظري اندیشه
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ی از مسایل و مباحث فکري و اجتماعی در عرصـه سیاسـی جامعـه و    هداشتن آگا - 4
  .مشارکت در صحنه زندگی اجتماعی و ایفاي نقش در آن

  .و مفاهیم اخالقی و ارزشی فرهنگی جامعه ها سنتشناخت  - 5
  صاصی دانشگاه اسالمیاصول اخت

ـ اعتبار اسالمی  دانشگاه اسالمی به، ها دانشگاهاصول عمومی  بر اهتمام به عالوه ودن ب
  :شود میاشاره آنها  اهمیت و اولویت به ترتیب بهی دارد که ذیالً و یها ویژگیخود 
 شـؤون بـر تمـامی    توحیـدي بیـنش  : دانشگاه اسالمی دانشگاهی است کـه در آن  - 1

موزي به منزله یـک عبـادت   آدانشگاه و تفکر و اندیشه دانشگاهیان حاکمیت دارد و علم 
  .کند میتقویت این نگرش ایفاي نقش و در جهت ایجاد 

محیطی سرشار از معنویـت و مکـارم   : نشگاه اسالمی دانشگاهی است که در آندا - 2
رشد و تعـالی فـردي و تربیـت صـحیح و تزکیـه و تعلـیم نفـوس ایجـاد          منظور بهاخالق 

  .یابد میو حیات و شخصیت معنوي و اخالقی افراد اعتال  شود می
افـراد در پرتـو معـارف اسـالمی بـا      : دانشگاه اسالمی دانشگاهی اسـت کـه در آن   - 3

ي هـا  ارزشمسؤولیت نسبت به رشد و تعـالی جامعـه و تحقـق اهـداف و      احساس تعهد و
  .جویند جتماعی مشارکت میاي ها فعالیتسالمی در ا

  
سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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ها و  نامه حفظ حدود آداب اسالمی در دانشگاه آیین
 6/5/1366مورخ  126عالی مصوب جلسه  مؤسسات آموزش

  گی و الحاقیه آننعالی انقالب فره شوراي
  ها اسالمی در برخوردها و معاشرتحفظ حدود اخالق 

  .هاي درس در دو ردیف جداگانه بنشینند دانشجویان زن و مرد الزم است در کالس -1
هاي مخصوص زنان و مردان میسر باشـد   هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کالس -تبصره

  .ها باید جدا باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کالس
هـاي بیمـاران زن و    هاي آموزشی باید کوشش شود که به تدریج بخش ر بیمارستاند -2

هاي عمل از اخـتالط زن   مرد از یکدیگر جدا باشد، و همچنین هر جا میسر است در اتاق
المقدور از کادر پرستاران زن بـراي زنـان و مـردان اسـتفاده      و مرد خودداري شود و حتی

  .شرعی رعایت گردد مسایلشود و 
هاي تزریقات هرگاه براي تزریق پانسمان، هم متخصص مـرد   ها و بخش در آزمایشگاه -3

بود و هم متخصص زن، از متخصـص مـرد بـراي بیمـاران مـرد و از متخصـص زن بـراي        
  .بیماران زن استفاده شود

ها، هرگـاه احتمـال ازدحـام رود، بایـد      هاي تردد و نصب اعالنات در دانشگاه در محل -4
  .انه براي زنان و مردان درنظر گرفته شودهاي جداگ محل

هـاي تشـریح و    ها و سالن ها و کارگاه الزم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه -5
  .طور جداگانه استفاده کنند هاي خاص و به المقدور در نوبت اتاق کامپیوتر و غیره حتی

بق با شؤون اسالمی باشد ها باید منط و خود مدل) ها آتلیه(هاي طراحی و مدل  سالن -6
  .المقدور براي زنان و مردان جدا باشد و محیط کار حتی

هاي مجزا به کارهاي گروهـی دانشـجویی از    دانشجویان زن و مرد الزم است در گروه -7
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ها و طراحی و کارهاي عملـی و ماننـد آن بپردازنـد، مگـر اینکـه مجـزا        قبیل انجام پروژه
  .شدن کار یا تعطیلی آن گرددکردن زن و مرد منجر به مختلف 

هـاي اداري بـا توجـه بـه امکانـات       ها باید تدابیري اتخاذ کنند تا در محـیط  دانشگاه -8
موجود از اختالط غیرضروري زن و مرد تا جایی کـه منجربـه اخـتالل و تعطیلـی کارهـا      

  .نشود جلوگیري به عمل آورند
  .مسؤوالن مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند -9

قبیــل (هــا کــه عمــوم مراجعــه کننــدگان مــرد هســتند  در آن قســمت از دانشــگاه -10
الزم اسـت از کارمنـدان مــرد اسـتفاده شـود و در آن قسـمت کـه مراجعــه       ) هـا  خوابگـاه 

  .کنندگان زن هستند از کارمندان زن
 هاي غذاخوري براي زنان ها و اتاق خانه کتابخانه و خوابگاه امکان عمومی مانند قرائت -11

  .و مردان جدا باشد یا براي هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود
  .براي اماکن ورزشی نوبت استفاده مردان باید جدا از نوبت زنان باشد -تبصره

روابط میان استادان و دانشجویان و کارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضـوابط   - 12
ا مشاهده کرد بنابر اصل نهی از منکر به متخلفان اخالق اسالمی باشد و هرگاه کسی خالف آن ر

  .تذکر دهد و اگر تذکر او مؤثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسؤول دانشگاه اطالع دهد
زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسالمی اسـتفاده کننـد و از پوشـیدن     -13

هـاي   نیـز نبایـد از لبـاس   هاي تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز کنند و مـردان   لباس
  .زننده استفاده کنند

هـا و مـدارس عـالی خواهنـد بـود کـه        نامه رؤساي دانشگاه مسؤول اجراي این آیین -14
هـاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري بـه       باطی یـا هیـأت  ضهاي ان توانند با کمک کمیته می

  .تخلفات رسیدگی نمایند
  .عالی خواهد رسید تصویب شوراي نامه متعاقباً به فصول بعدي این آیین: تذکر -15

  1:سفرهاي دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود -ماده واحده

                                                                                                                                               
مصـوب جلسـه    یعـال  ها و مؤسسات آموزش در دانشگاه ینامه حفظ حدود و آداب اسالم نیه آییالحاق -1

   یانقالب فرهنگ یعال يشورا 25/9/1382مورخ  530
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سفرهاي دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسـط شـوراي فرهنگـی دانشـگاه      -1
  انجام شود؛

هـاي فرهنگـی و بازدیـدهاي علمـی      مقصود از سفر دانشجویی، کلیه مسافرت -1تبصره 
منظـور زیـارت، و تفـریح بـا      دسته جمعی گروهی از دانشجویان یک دانشگاه است که بـه 

  .شود مجوز شوراي فرهنگی دانشگاه برگزار می
واحـدهاي برگـزار کننـده اردوي دانشـجویی غیردولتـی خـارج از دانشـگاه،         -2تبصره 

  .ست نسبت به اخذ مجوز از شوراي فرهنگی دانشگاه اقدام نمایدبای می
سفرهاي درسـی و پژوهشـی کـه بـا حضـور اسـتاد و مجـوز گـروه آموزشـی           -3تبصره 

  .باشد می اشود از شمول این مصوبه مستثن دانشکده برگزار می
با تأیید مکتـوب مرجـع صـادر کننـده     صرفاً  )دختر و پسر(برگزاري اردوهاي مختلط  -2

  مجوز قابل اجرا است؛
در سفرهاي دانشجویی، محل برگزاري اردو و مسیر آن در اطالق مقـررات بـه منزلـه     -3

باطی دانشـگاه و سـایر   ضـ محدوده دانشگاه محسوب و در ایـن مـدت رعایـت مقـررات ان    
  مقررات مربوط الزامی است؛

ربـوط بـراي   دستورالعمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط باالترین مقـام دسـتگاه م   -4
  .شود اجرا ابالغ می

  
اي علی خامنهسید -رییس جمهور و رییس شوراهاي انقالب فرهنگی  
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 مورخ 596 جلسه آزاد مصوب گوي و گفتملّی  خانه تأسیس
  فرهنگی انقالب عالی شوراي 5/10/1385

 تأسـیس « ماده واحده 5/10/1385 مورخ 596 جلسه در فرهنگی انقالب عالی شوراي
 :نمود تصویب ذیل شرح به را »آزاد گوي و گفتملّی  خانه
 سـوي  از نظر و فکر هرگونه طرح براي مساعد محیط ایجاد منظور به -ماده واحده«

 خانـه ، مربـوط  يها رشته اننظر صاحب حضور با آزاد مناظرات برگزاري و اندیشه صاحبان
، يپـرداز  نظریه يها کرسی از حمایت هیأت نظارت تحت و تأسیس آزاد گوي و گفتملّی 
 عـالی  شـوراي  تصویب به هیأت پیشنهاد به بنا، خانه اساسنامه. شود می مناظره اداره و نقد

  .»رسد می انقالب فرهنگی
 حقوقی جایگاه و تعریف -1ماده 

 آزاد گـوي  و گفتملّی  خانه فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوب ماده واحده براساس
 خانـه  اساسـنامه  ایـن  در پـس  ایـن  از کـه  آزاد گوي و گفتملّی  خانۀ. گردد می تأسیس
 در و منـاظره  و نقـد ، يپرداز نظریه يها کرسی از حمایت هیأت نظر تحت ،شود مینامیده 

 .کرد خواهد فعالیت اساسنامه چارچوب این
 فعالیت موضوع -2ماده 

 و سـخنرانی ، منـاظره ، گـو  و گفـت  جلسـات  برگـزاري  بـراي  مناسـب  زمینۀ ایجاد -
 سـوي  از شـده  تعیین هاي محل در اسالمی معارف و علوم انسانی عرصه درآزاد  گفتگوي

  .خانه
 وظایف و اهداف -3ماده 

در  نقـدها  و هـا  دیـدگاه  آزادانـه  و علمی عرضه براي عادالنه و قانونی فرصت ایجاد -1
 .کشور در فرهنگی و فکري هاي طیف تمامی براي دینی معارف و علوم انسانی حوزه
 در ویـژه  بـه  علمـی  يهـا  توانـایی  و هـا  خالقیت ظهور و بروز زمینه ایجاد به کمک -2
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 نقـدهاي  و هـا  دیـدگاه  بـا  آشنایی زمینه ساختن فراهم همچنین و، آرا و افکار زمینه نقد
 .آن با متناسبي ها عرصه در توانایی این از گیري بهره و علمی جدید

 از کشـور  مختلـف  يهـا  بخش صحیح برداري بهره براي مناسب علمی بستر ایجاد -3
 .علمی جدید و نقدهاي ها دیدگاه
 و نقـد ، گفتگـو  جلسـات  برگـزاري  بـراي  دانشگاهی و حوزوي علمی مراکز ترغیب -4

 .آزاد مناظره علمی
 .سخنرانی و مناظره، گفتگو جلسات برگزاري و طراحی -5
 .علمی نقدهاي و ها مناظره، گفتگوها نتایج عرضه و انتشار -6

 ارکان -4ماده 
 ؛هیأت امنا) الف
 ؛علمی شوراي) ب
 .مدیر) ج

 هیأت امنا -5ماده 
 و نقـد ، يپـرداز  نظریـه  يهـا  کرسـی  از حمایـت  هیـأت  اعضاي، »خانه يهیأت امنا«

 .باشد می  هیأت دبیر به اضافه، مناظره
 هیأت امنا وظایف -6ماده 

 ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي به اساسنامه تغییر و اصالح پیشنهاد و بررسی) الف
 ؛مدت بلند يها برنامه و ها مشی خط تصویب و تهیه) ب
 ؛مدیر عزل و نصب) ج
 ؛خانه يها فعالیت و عملکرد ارزیابی و نظارت) د
 ؛آن تأیید و مالی ساالنهي ها گزارش بررسی) ه
 ؛ساالنه بودجه و برنامه تصویب) و
 .فرهنگی انقالب عالی شوراي به ساالنه گزارش ارایه) ز

 علمی شوراي -7ماده 
 مشـورتی  -علمـی  شـوراي  اعضـاء : از اسـت  عبارت »علمی شوراي« اعضاي ترکیب -
 .مناظره و نقد، يپرداز نظریه يها کرسی حمایت از هیأت
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 علمی شوراي وظایف -8ماده 
 بـه  پیشـنهاد  جهـت  هـا  مشـی  خط و ها سیاست نویس پیش اولیه تأیید و بررسی) الف

 ؛هیأت امنا
 ؛اجرایی يها نامه شیوه و ها نامه آیین، ضوابط بررسی) ب
 ؛ساالنه برنامه نویس پیش تأیید و بررسی) ج
 بـر  مسـتمر  نظـارت  و آزاد گفتگـوي ملّی  خانه هدایت و مدیري ها گزارش بررسی) د

 ؛عملکرد آن
عهـده   بـر  را آن تصـویب  دیگـر  ضـوابط  و هـا  نامه آیین که مواردي تصویب و بررسی) ه

 .است داده قرار علمی شوراي
 مدیر -9ماده 

 هیـأت امنـا   ریـیس  حکـم  بـا  و تعیین هیأت امنا سوي از سال 3 مدت به، مدیرخانه
 :شود می منصوب زیر انجام وظایف جهت

جهـت   اجرایـی  يهـا  نامـه  شـیوه  و ها نامه آیین، ضوابط نویس پیش تنظیم و تهیه) الف
 ؛هیأت امنا تصویب و علمی شوراي در بررسی
 ؛اجرایی عوامل سایر و علمی يها گروه اعضاي پیشنهاد و شناسایی) ب
 تصـویب  و علمـی  شـوراي  در بررسـی  جهـت  خانـه  ساالنه برنامه نویس پیش تهیه) ج

 ؛هیأت امنا
و  علمـی  شـوراي  بـه  کار پیشرفت منظم گزارش ارایه و خانه مصوب برنامه اجراي) د

 ؛هیأت امنا عنداللزوم
و  هــا نامــه آیــین، ضــوابط چــارچوب در مــالی و اداري اســناد و مکاتبــات امضــاي) و
  .مناظره و نقد، يپرداز نظریهي ها کرسی از حمایت هیأت مصوب يها نامه شیوه

 -10ماده 
 انقــالب عــالی شــوراي 5/10/85 مــورخ 596 جلســه مــاده در 10 در اساســنامه ایــن
 .رسید تصویب به فرهنگی

  
نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 و ، نقدپردازي نظریه هاي کرسی از حمایت هیأت نامه نظام
، 531ات جلس مصوب) علوم انسانی و معارف ویژه( مناظره

 7/11/1382و  30/10/1382، 9/10/1382 مورخ 533، 532
  فرهنگی انقالب عالی شوراي

  کلیات -فصل اول
 نام -1ماده 

ــاس ــوبات براس ــات  مص ــورخ 533و  532، 531جلس و  30/10/1382و  9/10/1382 م
 ي،پرداز نظریه هاي کرسی از حمایت هیأت« فرهنگی، انقالب عالی شوراي 17/11/1382

 در از ایـن پـس   که شود می تشکیل »)دینی معارف و علوم انسانی ویژه( مناظره نقد و
  .شود می نامیده »هیأت« خالصه طور به نامه نظاماین 

 فعالیت موضوع -2 ماده
 اجرایـی،  هـاي  سیاسـت  ،هـا  برنامـه  تـدوین : از اسـت  عبـارت  »هیـأت « فعالیـت  موضوع

 علمی هاي کرسی تحقق اهداف براي الزم زمینه فراهم نمودن و ها و دستورالعمل ها نامه آیین
 علوم انسـانی  حوزة در اندیشی آزاد ترویج و علم تولید جهت در مناظره نقد و ي،پرداز نظریه

 .دینی معارف و
 استقرار محل -3ماده 
 پژوهشـگاه « 1/8/84مورخ  571 جلسه مصوبه براساس »هیأت دبیرخانه« استقرار محل
  .باشد می »اسالمی اندیشه فرهنگ و
 ها سیاست و اهداف -4 ماده

 :از عبارتند »هیأت« هاي سیاست و اهداف
 و انباشـته  تجربـۀ  بـه  آن تبـدیل  و داوري قابل و مند روش مباحثات از ویژه حمایت -1
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 ؛بندي شده جمع
 ؛انسانی علوم در اسالمی نظریۀ عرضۀ رد تولی نهضت براي ویژه سازي زمینه -2
 فرصـت  ایجـاد  و فرهنگـی  وگوهـاي  گفـت  تخصصی کـردن  و مجادالت کردنعلمی  -3
 ؛آنها کالبدشکافی و نقد و ها ایده عرضه براي قانونی علمی و و رسمی
 منطـق  و اخـالق  رعایـت  بـا  علمی آراي تبادل امکان و بیان و اندیشه سازي نهادینه -4
 ؛قانون اساسیو  وگو گفت

 فریبی عوام و زدگی عوام غوغاساالري، مهار و فرهنگی هاي بحران و ها تنش از کاستن -5
 ؛دانشگاه سطح در دینی و فرهنگی در مباحث

 در نظریـه  تولیـد  و پژوهشـی  نظریـات  ارایه به کشور علمی مراکز و نخبگان تشویق -6
 نیـز  و وارداتـی  و اي ترجمه هاي جزم از خروج منظور به اسالمی مبانی به اتکا با علوم انسانی

 ؛گري و قشري تحجر
 فرهنگـی  و علمـی  مسایل در رسانی اطالع و معرفتی و فکري نیازهاي به ییگو پاسخ -7

 ؛دانشگاهیان مورد توجه
 علمـی  بنـدي  جمع و فرهنگی و فکري بندي جبهه در ابهام و نزاع محل سازي شفاف -8

 .جامعه فرهنگی رشد منظور به مباحث مهم

 سازمانی شکیالتت -دوم فصل

 -5 ماده
 :باشد می ذیل شرح به فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبات برابر »هیأت« ارکان

 ؛هیأت دبیرخانه )الف
  .علمی يها گروه )ب

  هیأت -6ماده 
 1؛هیأت رییس -1

 عالی شوراي تأییدبه  انتخاب وآنها  رأي اکثریت با ازمیان اعضاء و هیأترییس  -تبصره

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 27/1/87مورخ  622اصالحیه جلسه  -1
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  1.انقالب فرهنگی خواهد رسید
  ؛فرهنگی انقالب عالی شوراي دبیر -2
  ؛دانشگاهی جهاد رییس -3
  ؛دانشگاه و حوزه همکاري دفتر 2رییس یا معاون پژوهشی -4
  ؛فرهنگی مطالعات و علوم انسانی پژوهشگاه 3یا معاون پژوهشی رییس -5
  ؛اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه معاون پژوهشی رییس -6
  4مدیر حوزه علمیه؛ ربط ذيیکی ازمعاونان  -7
 ،فنـاوري  و تحقیقـات ، علـوم  وزراي پیشـنهاد  به فرهنگی يها شخصیت از نفر سه -8

  ؛ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد رییس و اسالمی ارشاد و فرهنگ
 عـالی  شـوراي  تصـویب  بـا  پیشـنهادي  نفر دو بین از هرکدام، 8 بند اعضاي -تبصره

  .شوند می انتخاب فرهنگی انقالب
 فرهنگستان رییس پیشنهاد به هنر زمینه در نظر صاحب يها شخصیت از نفر یک -9
  ؛هنر

 انتخـاب  بـا  اسـالمی  معـارف  و علـوم انسـانی   حوزه در اننظر صاحب از چهارنفر -10
  فرهنگی؛ انقالب عالی شوراي

بـه معرفـی    زن و اننظـر  صـاحب درمیـان   10موضوع بند  ياعضا یک نفر از -تبصره
  5.شود میشوراي فرهنگی اجتماعی زنان انتخاب 

  6؛و پرورش رییس پژوهشگاه آموزش -11
  7؛)ره( رییس یا معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی -11

                                                                                                                                               
 همان -1
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 85/ 20/4مورخ  587اصالحی جلسه  -2
 همان -3
 همان -4
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 27/1/87مورخ  622الحاقی جلسه  -5
 همان -6
 همان -7
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مشـروط  ، و فناوري تحقیقات، معاون پژوهشی یا فرهنگی وزارت علوم دو یکی از -12
  1؛خواهند بود هیأتعضو ، مؤثر درجلسات به حضور منظم و

  2.فرهنگ اسالمی قم رییس پژوهشگاه علوم و -13
 .کند می صادر جمهور رییس را حقیقی اعضاي احکام -تبصره

 از تن 8 حضور با و شود می تشکیل ماهیانه صورت به حداقل هیأت عادي جلسات )ب
  .یابد می اعضا رسمیت

 .دهد تشکیل نیز العاده فوق جلسات عادي، جلسات بر عالوه دتوان می هیأت -تبصره
 .باشد میرأي  6 حداقل کسب موضوع هر تصویب براي الزم نصاب حد )ج
 هیـأت  رییس توسط امر این باشد، داشته غیبت متوالی جلسه سه عضوي چنانچه )د

 .شود تصمیم اتخاذ ایشان درخصوص تا شود می گزارش فرهنگی انقالب عالی شوراي به
 آن اعضاي و هیأت وظایف -7 ماده

 :باشد می ذیل شرح به آن اعضاي و هیأت وظایف
 و يپـرداز  نظریـه  هاي کرسی تأسیس و سازي عملی براي راهبردي اصول تصویب )الف
 ؛مناظره
  ؛علمی يها گروه و دبیرخانه دبیر، عملکرد بر نظارت )ب
 ؛دبیر و رییس هاي گزارش به رسیدگی و استماع )ج
 ؛دبیر انتخاب )د
 ؛نامه آیین اصالح پیشنهاد تصویب و تأیید )ه
 ؛هیأت سالیانه برنامه تصویب )و
 ؛دبیرخانه پیشنهادي سالیانه بودجه تصویب )ز
 ؛ها کرسی داوران هیأت اعضاي علمی يها ویژگی تصویب )ح
 يپرداز نظریه هاي کرسی رونق و ترویج براي تشویقی ضوابط و ها سیاست تصویب )ط

 .و مناظره

                                                                                                                                               
 انقالب فرهنگیعالی  شوراي 85/ 20/4مورخ 587اصالحی جلسه  -1
 همان -2
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 را خـود  وظـایف  از برخـی  اعضا، مطلق اکثریترأي  براساس دتوان می هیأت -تبصره
 .نماید واگذار دبیرخانه علمی شوراي به موقت صورت به

 دبیرخانه و دبیر -8 ماده
 دبیر )الف
 اندیشـه  و فرهنـگ  پژوهشـگاه  ریـیس  پیشـنهاد  بـه  سـال  دو براي مـدت  هیأت دبیر
 .است بالمانع ایشان مجدد انتخاب. شود می انتخاب اعضا مطلق اکثریترأي  با و اسالمی

 .باشد می آن هاي معاونت طراز هم مزبور پژوهشگاه در هیأت دبیر -تبصره
 دبیرخانه علمی شوراي )ب

 را اساسـنامه  ایـن  در وظایف منـدرج  سایر و دبیرخانه و دبیر به کارشناسی مساعدت
 .رسد می هیأت تصویب به دبیر پیشنهاد براساس آن اعضاي و و ساختار دارد برعهده
 دبیرخانه )ج

 عملـی سـاختن   نیـز  و منـاظره  و يپرداز نظریه هاي کرسی از حمایت اجرایی مدیریت
 .باشد می دبیرخانه عهدة به هیأت مصوبات

 اداري و اجرایـی  کارکنـان  و عوامـل  و علمی يها گروه دبیر، شامل دبیرخانه -تبصره
 .باشد می

  دبیرخانه و دبیر وظایف -9ماده 
 :از عبارتند دبیرخانه و دبیر وظایف

 و اجرایـی  و اي برنامـه  خـرد  هـاي  سیاسـت  و کالن يها مشی خط تنظیم و تهیه )الف
 ؛تصویب جهت هیأتبه  آن پیشنهاد

 ؛ها کرسی انجام بر نظارت و هدایت )ب
 ؛سالیانه بودجۀ و برنامه پیشنهاد و تهیه )ج
 ؛علمی يها گروه مدیریت )د
 ؛علمی يها گروه اعضاي احکام صدور )ه
 ؛هرکرسی داوران هیأت صالحیت بررسی )و
 برگـزار شـدن   بهتـر  هرچـه  جهـت  طـرح  و پیشـنهاد  هرگونـه  ارایه و تنظیم تهیه، )ز

 ؛ها کرسی
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 ؛علمی مناظره و يپرداز نظریه شناسی روش درخصوص الزم مطالعات انجام )ح
 برگـزار شـدن   تـر  کامـل  هرچـه  جهـت  ...و  یـابی  امکـان  نیازسـنجی،  نظرسنجی، )ط
 ؛ها کرسی
 سازي بهینه براي تکمیلی پیشنهادات ارایه و برگزارشده هاي کرسی علمی ارزیابی )ي
 ؛ها اجراي کرسی روند

 ؛آنها علمی کیفیت و اجرا نحوة بر نزدیک نظارت و ها کرسی هدایت )ك
 مراکـز  مطالعاتی، يها کانون ،عالی آموزش مراکز ،ها دانشگاه با ها نامه توافق تنظیم )ل

 ؛ها کرسی گسترش و اجرا جهت ...و  علمی هاي قطب علمی، يها انجمنتحقیقاتی، 
 انقـالب  عـالی  شـوراي  و هیـأت  بـه  ارایـه  جهـت  ماهـه  شش گزارش تنظیم و تهیه )م

 .فرهنگی
 دبیرخانه علمی شوراي وظایف -10 ماده

 ؛دبیرخانه وظایف درباره کارشناسی مساعدت -1
 ؛هیأت سوي از محوله امور به رسیدگی -2
 ؛ها کرسی داوران هیأت صالحیت تأیید و بررسی -3
 مؤسسـات  و هـا  کرسی اعضاي به اعطا قابل مالی و علمی امتیازات تأیید و بررسی -4

 .مصوب ضوابط و ها سیاست چارچوب برگزارکننده در
 علمی يها گروه -11 ماده
  .هستند دبیرخانه کارشناسی و علمی بازوان ،علمی يها گروه
 موقـت  یـا  دائمـی  نـد توان مـی  هیـأت  تصـویب  و صالحدید بنابه علمی يها گروه )الف
 .باشند
 تعیـین  هیـأت  و تصـویب  تصـمیم  بـه  بنـا آنهـا   وظـایف  و عناوین ،ها گروه تعداد )ب

 .باشد د متغیرتوان می و گردد می
: هـاي  رشته شامل( اسالمی معارف: از عبارتند هیأت مصوب علمی يها گروه -تبصره

 و ادیـان  فلسـفه،  ،)اصـول  و فقـه  و حـدیث  و قـرآن  علوم، الهیات و کالم، فلسفه اسالمی
، اجتمـاعی  علـوم ، فارسـی  ادبیـات  و زبـان ، حقـوق ، تربیتـی  علـوم  هنـر،  ،تـاریخ ، عرفان
 ....و  شناسی زبان اقتصاد،، مدیریت ،یشناس روان، سیاسی علوم
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 علمی يها گروه وظایف -12 ماده
 :از عبارتند علمی يها گروه وظایف

 ؛دبیر به علمی مشاوره ارایه )الف
 ؛ها کرسی علمی يها اولویت تنظیم و تهیه) ب
 ؛ها کرسی در ارایه براي علمی تقاضاهاي و ها طرح اولیه بررسی) ج
 ؛دبیر سوي از محوله امور درخصوص اظهار نظر و بررسی مطالعه،) د
 برگـزار شـدن   بهتـر  هرچـه  جهـت  طـرح  و پیشـنهاد  هرگونـه  ارایه و تنظیم تهیه، )ه

 ؛ها کرسی
 ؛علمی مناظره و يپرداز نظریه شناسی روش درخصوص الزم مطالعات انجام) و
 برگزارشـدن  تـر  کامـل  هرچـه  جهـت  ...و  یـابی  امکـان  نیازسـنجی،  نگـاري،  نگرش) ز

 ؛ها کرسی
 سـازي  بهینه براي تکمیلی پیشنهادات ارایه و برگزارشده هاي کرسی علمی ارزیابی) ح
 ؛ها اجراي کرسی روند

 .آنها علمی کیفیت و اجرا نحوة نزدیک مطالعه و ها کرسی در حضور) ط
 -13ماده 

  .شد تصویب و بازنگري 14/6/84 مورخ در تبصره شش و ماده سیزده با نامه نظام این
  

نژاد محمود احمدي -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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ایجاد زمینه و ظرفیت براي برگزاري موفق ماده واحده 
 9/12/1390مورخ  708مصوب جلسه  یهاي آزاداندیش کرسی

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
  شرح

هـاي   ایجـاد زمینـه و ظرفیـت بـراي برگـزاري موفـق کرسـی       «ماده واحده
نگـی و  انقـالب فره  عـالی  شـوراي  9/12/1390مـورخ   708که در جلسه  »آزاداندیشی

 تصـویب  بـه و مراکـز آموزشـی    ها دانشگاهشوراي اسالمی شدن  17/8/90براساس مصوبه 
 :شود میذیل براي اجرا ابالغ  شرح به، رسیده است

هـاي آزاداندیشـی در چـارچوب     نظـرات در کرسـی   ارایـه برگزاري و  -ماده واحده«
برگـزاري کرسـی در    هیـأت منـوط بـه تشـخیص    ، مربوطـه  نامـه  آیینمقررات دانشگاه و 

 گونـه  هـیچ و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از دانشگاه امکـان   باشد میدانشگاه 
 .اعمال نظر و یا دخالت در برگزاري یا عدم برگزاري آن نخواهند داشت

در ، هـاي عمـومی   هـا در نشـریات و رسـانه    انعکاس کلیه مطالـب کرسـی   -1تبصره 
  .دباش میچارچوب قوانین مطبوعات کشور 

  
نژاد محمود احمدي -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 و ها دانشگاه ي آزاد اندیشی درها کرسیتشکیل  نامه آیین
 29/11/1390و پژوهشی مصوب مورخ  عالی آموزشمؤسسات 

 فناوريتحقیقات و ، علوم تراوز

اسـالم و پیـروي از   ي دین مبـین  ها آموزهبا استعانت از الطاف حضرت حق و الهام از 
سـازي فضـاي    تقویـت و نهادینـه  ، در جهـت ایجـاد  ) ع( و سیره امامـان ) ص( سنت نبوي

چند صدایی و آزاد استماع سخن و اتباع بهترین آن و نیز لزوم آزادي اندیشـه و  ، عقالیی
و ایجـاد فرهنـگ    شـود  مـی ایرانـی محسـوب    -ساز اسالمی بیان که سنت دانشگاه تمدن

ل علمی در عین اجتناب از مراء و جدال باطـل و جلـوگیري از ابـتالي    تضارب آراء و تعام
و در راستاي اجـراي منویـات   ، نگري و سوداهاي گروهی ي دانشگاهی به سطحیها محیط

منـدرج در نامـه ایشـان بـه جمعـی از      ، رهبرمعظم آزاد اندیش و فرزانه انقـالب اسـالمی  
انات معظم له در دیدار با جمعی از و بی 16/11/81گان حوزه علمیه در تاریخ آموخت دانش

، ي منـاظره ها کرسی اندازي راهدرخصوص ضرورت  6/8/88نخبگان علمی کشور در تاریخ 
و همچنـین بـا    عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   ها دانشگاهي و آزاداندیشی در پرداز نظریه، نقد

انقـالب فرهنگـی درخصـوص     عـالی  شوراي 5/10/85مورخ  596استناد به مصوبه جلسه 
ي هـا  کرسـی حمایـت از   هیـأت  نامـه  نظـام  2گفتگوي آزاد و نیز ماده ملّی  خانه تأسیس
ــه ــرداز نظری ــات  ، يپ ــوب جلس ــاظره مص ــد و من ــورخ  533و  532، 531نق ، 9/10/82م

حمایــت از  هیـأت  نامـه  آیـین انقـالب فرهنگـی و    عـالی  شـوراي  17/11/82و  30/10/82
و معـارف   علـوم انسـانی  ي مبنی بر تـرویج آزاداندیشـی در حـوزه    پرداز نظریههاي  کرسی
و مؤسســات  هـا  دانشـگاه ي آزاداندیشـی در  هـا  کرسـی اولیـه تشـکیل    نامـه  آیـین ، دینـی 

بـراي   11/08/1389ي مـرتبط تـدوین و در تـاریخ    هـا  دسـتگاه با هماهنگی  عالی آموزش
  .ابالغ گردید ها دانشگاهه به سال یکاجراي آزمایشی 

نظرات  و نقطه ها دیدگاهبراساس  نامه آییناین ، انقضاي مدت آزمایشی مذکوراینک با 
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هـا   مرکـزي کرسـی   هیأتو فعاالن دانشجویی در  ها تشکل، معاونان، مدیران، کارشناسان
اصالح شده حاضر از این پس مبناي عمل مؤسسـات   نامه آیینو  قرارگرفته مورد بازنگري

  .خواهد بود عالی آموزش

  کلیات و تعاریف -فصل اول
  :تعاریف زیر مورد نظر است نامه آییندر این  -1ماده 

 صـورت  بـه نشستی است که در آن افـرادي از دانشـگاهیان   : آزاداندیشی کرسی -1-1
و در حضور ، عقالنی و منطقی در باب موضوعات معین، محترمانه، مؤدبانه، مند نظام، آزاد

مـراه بـا اسـتدالل و یـا ارایـه مسـتندات       حضار به اظهـار نظـر و تبـادل آراء و گفتگـو ه    
  .پردازند می

و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتـی   ها دانشگاهبه هر یک از : مؤسسه -1-2
  .شود میدولتی اطالق غیر و

ي آزاد اندیشی که با ترکیـب معـین شـده در    ها کرسی هیأتبه : مؤسسه هیأت -1-3
  .شود میاطالق ، گردد میدر هر مؤسسه تشکیل  نامه آییناین  6ماده 
ي آزاد اندیشی که بـا ترکیـب معـین    ها کرسیمرکزي  هیأتبه : مرکزي هیأت -1-4

  .شود میاطالق ، گردد میتشکیل  نامه آییناین  5شده در ماده 
به محل برگزاري کرسـی در مؤسسـه اطـالق    : باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیان -1-5

  .شود می
  :شوند میها به دو دسته تقسیم  کرسی، لحاظ کارکردبه : ها انواع کرسی -2ماده 

هاي نو بوده و به دو صـورت زیـر    تولید علم و اندیشهآنها  هایی که هدف کرسی -2-1
  :شود میبرگزار 

نظریـه علمـی جدیـد کـه محصـول مطالعـه و پـژوهش        ارایـه   :يپرداز نظریه )الف
فرضیه و دالیل کـافی  ، منطقداراي مبانی ، روشمند و برخوردار از سطح علمی الزم بوده

  .و ساختار علمی مناسب و کاربرد در خور باشد
، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایـب یـک مکتـب   ، مستدل ياستقرا :نقد )ب
بـا رعایـت ادبیـات رشـته     ، در مسیر ابطال یا تکمیل آن نظریه، و نظر یا اثر علمی نظریه
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نظـري و سـاختار علمـی روشـن     کـه از چـارچوب   ، علمی مربوط و منطق و اخـالق نقـد  
  .برخوردار باشد

و  نامــه نظــامنقــد و منــاظره در چــارچوب ، يپــرداز نظریــههــاي  کرســی -تبصــره
نقـد و منـاظره مصــوب   ، يپـرداز  نظریـه هـاي   حمایـت از کرسـی   هیـأت ي هـا  نامـه  آیـین 

  .انقالب فرهنگی برگزار خواهد شد عالی شوراي
تضارب افکار و عقالنی نمودن محیط و تبیین  ،آنها هایی که هدف اصلی کرسی -2-2

کـه بـه دو    باشـد  مـی ي براي تولید علـم  ساز زمینهمقدمه و  عنوان بهتدریجی حق بوده و 
  :شود میروش زیر برگزار 

، نظـر  صـاحب روشمند و منطقی میان دو ، به هرگونه مباحثه رو در رو :مناظره  )الف
و نظریـات یکـدیگر را دربـاره موضـوعی خـاص بـه چـالش         ها دیدگاهکه به گونه نقادانه 

ي هـا  نامه آیینو حسب مورد براساس  شود میگفته ، محرز گردد، کشند تا دیدگاه برتر می
برگـزار   يپـرداز  نظریـه هـاي   حمایـت از کرسـی   هیأتي اسالمی دانشگاهیان یا ها تشکل

  .شود می
است و منظـور نظـر ایـن    ذکر شده  1ماده  1که تعریف آن در بند: آزاداندیشی )ب
  .باشد میکرسی آزاداندیشی ، ازکرسی نامه آیین
  

  مقایسه اشکال مختلف کرسی )جدول الف
 نوع کرسی

  سطح علمی
 دهندگان بحث ارایه

  سطح علمی
 مخاطبین و حضار

 هدف اصلی نقش حضار

  کرسی 
 آزاد اندیشی

  ،عموم دانشجویان
 عموم دانشگاهیان علمی هیأتاعضاي 

استفاده از توجه و 
  بحث

 و پرسشگري

سازي فضاي  عقالنی
   دانشگاه و

 افزایش بصیرت و علم
  کرسی
 مناظره

  دانشجویان و اعضاي
 نظر صاحبعلمی  هیأت

  کرسی
متخصصان و  يپرداز نظریه 

 اننظر صاحب
  نظر و نقد ارایه

 )حضور فعال(
  کرسی تولید علم

 نقد و نظر
  

  اهداف -3ماده 
  ؛ها در دانشگاه امن براي بیان آزادانه و ناصحانه اندیشه ایجاد محیط -3-1
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سازي سبک اسالمی ایرانی تعامل گفتمـانی در محـیط    تقویت و نهادینه، ایجاد -3-2
  ؛دانشگاهی

سازي سنت حسنه گفتگوي آزاد دو یا چنـد جانبـه در    تقویت و نهادینه، ایجاد -3-3
  ؛محیط دانشگاهی

  ؛فرهنگ تولید اندیشه در دانشگاهتقویت سازوکار و فرایند  -3-4
  ؛ها تبیین تدریجی حق در فرایند برگزاري موفق و قانونمند کرسی -3-5
تضارب آراء و حاکم شدن فضاي عقالنی و علمـی بـا رعایـت اخـالق و منطـق       -3-6
  ؛دانشگاهی  وگو در محیط  گفت
و سـؤاالت   هـا  دیـدگاه ، ایجاد فرصت قانونی و عادالنه بـراي طـرح آزادانـه آراء    -3-7

اقتصـادي و فرهنگـی جامعـه و آگـاهی از نظـرات      ، اجتماعی، پیرامون موضوعات سیاسی
  ؛ها دانشگاهمختلف در محیط 

، گرایی و توسعه فضـاي اسـتداللی   آزادگی و قانون، جویی تقویت روحیه حقیقت -3-8
  ؛خوداتکایی فکري و تفکر خالق و رشد فرهنگ نقدپذیري بین اعضاي خانواده دانشگاه

افزایـی و   تشویق دانشگاهیان بـه مطالعـه و تفکـر بیشـتر در راسـتاي بصـیرت       -3-9
  ؛سیاسی و علمی، پروري فرهنگی نخبه
اجتمـاعی و سیاسـی بـا    ، فرهنگـی ، رفع ابهامات و شبهات گوناگون اعتقادي -3-10
  .شفاف شبهه یا ابهام و دریافت پاسخ علمی و منطقی ارایه

  ها کرسیضوابط عمومی  -4ماده 
ادیـان و  ، همدلی و صمیمیت را بین کلیه اقشار، ها باید وحدت برگزاري کرسی -4-1

  .مذاهب و اقوام تقویت نماید
ها باید به تحکیم وحدت و تمامیـت ارضـی و تقویـت هویـت و      برگزاري کرسی -4-2

  .منجر شودملّی  وحدت
امل گفتمانی ها باید به ایجاد و نهادینگی سبکی نو از تع فرایند برگزاري کرسی -4-3

ي دانشـگاهی بینجامـد؛ تعامــل گفتمـانی کـه بــارزترین     هــا محـیط ایرانـی در   -اسـالمی 
  :ي آن عبارت خواهد بود ازها ویژگی

، ي حسنه فرهنگیها سنتآداب و اصول اخالق اسالمی و ، سازي مبانی برجسته )الف
نخبگـان و  مشـاهیر و  ، دانشـمندان ، ذکر نام اشخاص، اجتماعی و تربیتی در بیان نظرات
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  ؛اجتناب از توهین و افترا به اشخاص
 يجـویی و محتـرم انگـاري آرا    مسـالمت ، مسـتندگویی ، نمایاندن دانایی محوري )ب

  ؛گفتگوها ياشخاص در اثنا
مـداري و عـدالت    عـدالت و تسـاوي گفتـاري و انصـاف    ، به نمایش گذاشتن مدارا )ج

  ؛محوري در جریان گفتگوها و داوري میان حامی و منتقد
آشکارسازي وفاداري به اصول موضوعه مـورد قبـول آحـاد مـردم ایـران در حـوزه        )د

  ؛سیاست و حکومت
نشان دادن تمرکز محوري موضوعی و الزام به چـارچوب موضـوع مـورد بحـث در      )ه

  .جریان گفتگو

  ساختار و وظایف -فصل دوم
  مرکزي هیأت -5ماده 

  :مرکزي هیأتترکیب  -5-1
  ؛هیأترییس  عنوان بهوزیر ) الف
  ؛هیأتنایب رییس  عنوان بهمعاون فرهنگی و اجتماعی وزارت ) ب
  ؛ها دانشگاهنهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در  االختیار تامرییس یا نماینده ) ج
  ؛هیأتبا حکم رییس  ها دانشگاهیکی از رؤساي ) د
  ؛سازمان بسیج دانشجویی االختیار تامرییس یا نماینده ) ه
  ؛سازمان بسیج اساتید االختیار تامه رییس یا نمایند) و
در  نفـر  یـک در مقطـع کارشناسـی و    نفـر  یک( دو نفر دانشجوي شاغل به تحصیل) ز

 ي اسـالمی دانشـجویی  ها تشکلاز بین اعضاي شوراي مرکزي ) مقطع تحصیالت تکمیلی
بـه پیشـنهاد مجمـع    ) ي اسالمی دانشـگاهیان ها تشکل نامه آیینطبق قوانین مندرج در (

  ؛هیأتي اسالمی و حکم رییس ها تشکلهماهنگی 
با مرتبه علمی دانشیاري یا باالتر بـا حکـم     علمی دانشگاه هیأتاز اعضاي  نفر یک) ح

  .هیأترییس 
 هیـأت سال بـا حکـم ریـیس     2مرکزي براي مدت  هیأتاعضاي حقیقی  -1تبصره 
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  .بالمانع است ،آنها و انتصاب مجدد شوند میمنصوب 
 يمرکزي با حضور حداقل نصـف بـه عـالوه یکـی از اعضـا      هیأتجلسات  -2تبصره 
  .رسمی است
اي  هرگاه پرونده تجدیدنظر نسبت به مصوبات شـوراي فرهنگـی مؤسسـه    -3تبصره 

حضور نماینـده  ، مرکزي هیأتمرکزي قرار گیرد با صالحدید رییس  هیأتدر دستور کار 
  .بالمانع خواهد بودرأي  مؤسسه مذکور بدون داشتن حق هیأت

  .مرکزي الزامی است هیأتي عمومی اعضاي حقیقی ها صالحیتاحراز  -4تبصره 
مرکزي به پیشنهاد معـاون فرهنگـی و اجتمـاعی وزارت و بـا      هیأتدبیر  -5تبصره 

زیـر نظـر معـاون فرهنگـی و      هیـأت منصوب خواهد شـد و دبیرخانـه    هیأتحکم رییس 
  .اجتماعی وزارت فعالیت خواهد داشت

  :مرکزي هیأتوظایف  -5-2
  ؛ها در مؤسسات کالن برگزاري کرسی يگذار سیاست )الف
  ؛ها تدوین و تصویب برنامه آموزشی کرسی )ب
  ؛ها کرسیاتخاذ راهبردها و راهکارهاي رفع موانع و تسهیل برگزاري  )ج
ي هـا  دسـتورالعمل هاي مورد نیاز و پیشـنهاد ضـوابط و    بررسی و تصویب بخشنامه )د

  ؛مرتبط
ي مـرتبط و اصـالح   هـا  دسـتورالعمل جدیـد و   نامـه  آیـین تـدوین ضـوابط و    -تبصره

  .بررسی خواهد شد ها دستگاهدر جلسه مشترك معاونین فرهنگی و اجتماعی  نامه آیین
اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص درخواست تجدید نظر اشخاص حقیقـی و حقـوقی    )ه

  ؛مؤسسه و اعالم نظر در مدت قانونی مقررشوراي فرهنگی رأي  نسبت به
  ؛ي مؤسساتها هیأتنظارت و ارزیابی عملکرد ، هدایت، حمایت )و
اعـالم و  ، ي مؤسسات در پایان هـر سـال تحصـیلی   ها هیأتي ها فعالیت بندي رتبه )ز

  ؛ي برترها هیأتتشویق 
  .تدوین و تصویب مقررات تشکیل و اداره باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیان )ح

  مؤسسه هیأت -6ماده 
  :مؤسسه هیأتترکیب  -6-1
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  ؛هیأترییس  عنوان بهرییس مؤسسه ) الف
  ؛هیأتنایب رییس  عنوان بهمعاون فرهنگی و اجتماعی مؤسسه ) ب
 االختیـار  تـام مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در مؤسسه و یـا نماینـده   ) ج

  ؛وي
  ؛مسؤول یا نماینده بسیج دانشجویی مؤسسه) د
  ؛مسؤول یا نماینده بسیج اساتید مؤسسه) ه
ي اسـالمی دانشـجویی   هـا  تشـکل دانشجوي عضو شوراي مرکـزي یکـی از    نفر یک) و

  ؛اسالمی دانشجویی مؤسسه  ین تشکلتر بزرگمؤسسه با معرفی 
ي علمـی یـا نشـریات    هـا  انجمـن دانشجو از بین دانشجویان فعال فرهنگی  نفر یک) ز

  ؛هیأتي فرهنگی و هنري با حکم رییس ها کانوندانشجویی یا 
 علمی مؤسسه از میان دارندگان باالترین امتیـاز فرهنگـی   هیأتدو نفر از اعضاي ) ح

  .هیأتبا حکم رییس ) ارتقا نامه آیینماده یک (
معـاون دانشـجویی و   ، در مؤسساتی که معاون فرهنگی و اجتماعی نـدارد  -1تبصره 

  .خواهد بود هیأتنیابت رییس  دار عهده بهفرهنگی یا عناوین مشا
  .شود میتوسط رییس مؤسسه صادر ، هیأتاحکام عضویت هر یک از افراد عضو  - 2تبصره 
توسط  نفر یک، در مؤسسات فاقد دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري -3تبصره 

  .شود میمعرفی  مسؤول دفتر استانی نهاد مذکور
دو دانشـجو از میـان فعـاالن    ، مؤسساتی کـه تشـکل دانشـجویی ندارنـد     -4تبصره 

  .شوند میانتخاب  هیأتفرهنگی مؤسسه و با حکم رییس 
حقوقدان با اولویت انتخاب از میان اعضـاي   نفر یک دتوان می هیأترییس  -5تبصره 

  .در جلسات دعوت نمایدرأي  علمی مؤسسه را عنداللزوم و بدون حق هیأت
فنـی و  ، علمـی و کـاربردي  ، نـور  ي پیـام هـا  دانشگاهدر مراکز و واحدهاي  -6تبصره 

شوراي فرهنگی ، عالی آموزشي ها مجتمعغیرانتفاعی و  عالی آموزشاي و مؤسسات  حرفه
  .گیرد می عهده بهرا  هیأتمسؤولیت ، مربوط

مؤسسه به پیشنهاد معـاون فرهنگـی و اجتمـاعی و بـا حکـم       هیأتدبیر  -7تبصره 
زیر نظر معاون فرهنگـی و اجتمـاعی   ، هیأتو دبیرخانه  گردد میرییس مؤسسه منصوب 
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  .فعالیت خواهد نمود
  :مؤسسه هیأتوظایف  -6-2

  ؛ها کرسیمند  تشکیل منظم و قانون منظور به ریزي برنامه )الف
  ؛ها درخواست برگزاري کرسیبررسی و اعالم نظر در مورد  )ب
  ؛ها کرسینظارت بر روند برگزاري  )ج
  ؛نامه آیینها در چارچوب  یا تعیین داور کرسی تأیید )د
از حیـث نصـاب و    نامه آیینها در چارچوب  یا تعیین منتقدین موضوع کرسی تأیید )ه

  ؛ها توازن علمی کرسی
  ؛ي برگزار شدهها کرسی بندي رتبهارزیابی و  )و
  ؛ي رسیده در مورد تخلفاتها گزارشرسیدگی به شکایات و  )ز
  .تجهیز و نظارت بر اداره باشگاه آزاد اندیشی مؤسسه، تأسیس )ح

بر اساس فرم پیوست ( ها موظف است نسبت به ارزیابی کرسی هیأتدبیر  -1تبصره 
فصـلی بـه شـوراي فرهنگـی مؤسسـه و       صـورت  بهبندي آن را  اقدام و جمع) 3و2شماره 
  .مرکزي ارسال نماید هیأت

ي در مـورد دعـوت از سـخنران خـارج از دانشـگاه منـوط بـه        گیر تصمیم -2تبصره 
  .ي اسالمی دانشگاهیان خواهد بودها تشکلنظارت بر  هیأتپیشنهاد 
  مرکزي و مؤسسه هیأتدبیرخانه  -7ماده 

از اعـم  ، مؤسسـه  هیأتمرکزي یا   هیأتو پیشبرد امور  ها فعالیتساماندهی  منظور به
و حفظ و نگهداري اسـناد   ربط ذينهادهاي ، تماس و مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی

  :شود میبا شرح وظایف ذیل تشکیل  ها هیأتدبیرخانه آن ، و مدارك
  ؛هیأتاعالم دستور کار و دعوت از اعضا براي شرکت در جلسات ) الف
  ؛تشکیل نظام بایگانیثبت و نگهداري اسناد و مکاتبات و ، ها بندي پرونده طبقه) ب
-4شده در ماده  بینی پیشدریافت درخواست کتبی افراد متقاضی برابر چارچوب ) ج

  ؛هیأتدر جلسات رسمی آنها  و طرح نامه آییناین  5
  ؛مکتوب در مهلت قانونی تعیین شده به متقاضی صورت به هیأتابالغ تصمیم ) د
  ؛و انجام مکاتبات ضروري جلسات صورتتنظیم ) ه
  ؛هیأتتدوین گزارش عملکرد و جلسات ) و
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هاي موجود مـرتبط بـا    مقررات و بخشنامه، درخصوص ضوابطموقع  به رسانی اطالع) ز
  ؛و تغییرات احتمالی آن در آینده هیأتفعالیت 

  .انجام سایر امور محول) ح
حسب مورد تنهـا بـا امضـاي    ، مؤسسه هیأتمرکزي یا  هیأتکلیه مکاتبات  -تبصره
  .مذکور معتبر و قابل انجام است هیأترییس  نایبرییس یا 
  مؤسسه هیأتجلسات  -8ماده 

ي کتبـی افـراد یـا    هـا  درخواسـت و اتخـاذ تصـمیم دربـاره     ریـزي  برنامهجهت  -8-1
در مهلـت   هیـأت ، ي متقاضی کرسی آزاد اندیشی و انجام دیگر وظـایف محـول  ها تشکل

  .دهد میتشکیل جلسه  9ماده  3مقرر ذکر شده در بند 
رسمی است و مصـوبات  ، از اعضا نفر یکبا حضور نصف به عالوه  هیأتجلسات  -8-2

  .حاضر برسد ياکثریت اعضا تصویب به بایست میآن 
  آنها و رسیدگی به ها درخواست -9ماده 

درخواست برگزاري کرسی را بـه   ندتوان میو اشخاص زیر  ها مجموعههر یک از  -9-1
  :مؤسسه ارایه نمایند هیأت

ي هـا  انجمـن ، بسـیج اسـاتید  ، بسـیج دانشـجویی  ، ي اسالمیها تشکلهرکدام از  )الف
  ؛هنري -ي فرهنگیها کانونعلمی و یا 

  ؛)علمی هیأتدانشجویان و یا اعضاي ( نفر از دانشگاهیان 3حداقل  )ب
  ؛هریک از اعضاي شوراي فرهنگی )ج
  .مؤسسه هیأتهریک از اعضاي  )د

درخواست خود را در قالب فرم شماره یـک پیوسـت بـه     بایست میمتقاضی  -تبصره
  .مؤسسه ارایه و رسید دریافت نماید هیأتدبیرخانه 

 5مجـري و حـداکثر   ، متقاضی برگزاري کرسی مکلف است در درخواست خود -9-2
 هیـأت نفر منتقد را به  5نفر موافق با موضوع را معرفی و در صورت تمایل داور و حداکثر 

  .مؤسسه پیشنهاد نماید
، از تاریخ دریافت تقاضـا ، مؤسسه مکلف است ظرف مدت هفت روز کاري هیأت -9-3

نسبت به تشکیل جلسه و اعالم نظر رسمی و کتبی در مورد درخواست برگـزاري کرسـی   
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  .اقدام نماید
مؤسسـه   هیـأت ، منتقـدین معرفـی شـده    تأییددر صورت عدم معرفی یا عدم  -9-4

مدت یک روز کاري نسبت به اعالم فراخوان براي ثبـت نـام منتقـدین    مکلف است ظرف 
  .روز اقدام نماید 4در طی مدت 

موضـوع ظـرف   ، روز کـاري  4 نفر منتقد در مـدت  2حداقل  نام ثبتدر صورت  -9-5
تشکیل جلسه و اعالم کتبـی نتیجـه در دسـتور کـار جلسـه       منظور به، روز کاري 7مدت 
  .مقرر است بندي زمانمسؤول رعایت  هیأترییس . گیرد میمؤسسه قرار  هیأت
، مجدد منتقد یا منتقدین در مهلت مقـرر  تأییددر صورت عدم ثبت نام یا عدم  -9-6

منوط بـه ثبـت نـام    ، و طرح مجدد آن شود میمؤسسه خارج  هیأتموضوع از دستور کار 
  .باشد میمنتقد  نفر یکحداقل 

مهلـت مقـرر ذکـر شـده در ایـن       مؤسسـه در  هیـأت عدم اعـالم نظـر رسـمی     -9-7
  .باشد میبه منزله موافقت با درخواست ثبت شده ، نامه آیین
 دتوانـ  مـی ، مؤسسه اعتراض داشته باشـد  رأي هیأت چنانچه متقاضی نسبت به -9-8

مکتـوب بـه دبیرخانـه     صورت به، اعتراض خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ رأي
موضـوع را  ، مؤسسه مکلف اسـت در اولـین جلسـه شـورا     هیأت. دهد ارایهمؤسسه  هیأت

  .بررسی و نتیجه نهایی را به متقاضی اطالع دهد
موضـوع بـا   ، مؤسسـه  هیـأت در صورت اعتـراض متقاضـی بـه تصـمیم نهـایی       -9-9

رأي  مرکـزي ارجـاع و   هیـأت بـه  ، درخواست متقاضی و دریافت کلیه مسـتندات مربـوط  
  .است االجرا الزممرکزي قطعی و  هیأت
بـه  ، روز از زمان دریافـت اعتـراض   45مرکزي مکلف است ظرف مدت  هیأت -9-10

  .ابالغ نماید ربط ذيخود را به مؤسسه رأي  موضوع رسیدگی و تصمیم قطعی را اتخاذ و
  فرایند برگزاري کرسی -10ماده 

  ؛تالوت آیاتی از قرآن مجید )الف
خیرمقدم و معرفی گروه موافق و منتقد به حضار توسـط مجـري و بیـان ضـوابط      )ب

  ؛مختصر صورت به  حاکم بر کرسی
  ؛دقیقه 10طرح مختصر موضوع توسط داور حداکثر به مدت  )ج
  ؛به تناوب و با توزیع فرصت یکسان، عادالنه صورت بهبیان نظرات موافق و منتقدان  )د
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  ؛محدود صورت بهکتبی یا شفاهی حضار سؤال طرح  )ه
  .داوربندي  جمع )و

مؤسسه موظف است یک جلسه هماهنگی را بـا حضـور کلیـه     هیأتدبیر  -1تبصره 
موافقین و منتقدین موضوع به همراه مجري و داور قبل از جلسه کرسی برگـزار نمـوده و   

  :نسبت به انجام موارد زیراقدام نماید
  ؛جلسه به گروه موافق و منتقد نامه آیینابالغ  -
شـروع کننـده بحـث و    ، نحوه تقسیم وقت، ي در مورد مدت زمان جلسهگیر تصمیم -

  .جلسه يدیگر اجزاء
علمـی و کارکنـان    هیأتاعضاي ، مخاطبین این جلسات کلیه دانشجویان -2تبصره 

  .باشند میمؤسسه 
تصـمیم  ، مؤسسه پس از جلب موافقت متقاضـی و گوینـده سـخن    هیأت -3تبصره 

  .نماید میها اتخاذ  چگونگی ضبط و انعکاس مطالب مطروحه در کرسی درخصوص الزم را
بیان دیدگاه و اعتقاد افراد در چارچوب ضوابط ذکر شده و موضوع مـورد   -4تبصره 

  .موجب امنیت حقوقی وي خواهد بود، بحث
  مجري -11ماده 

  رایط مجريش -11-1
  ؛اشتهار به حسن شهرت )الف
  .دارا بودن توانایی الزم در مدیریت جلسه )ب
  وظایف مجري -11-2

  ؛ دیدگاه در کرسی ارایهضوابط برگزاري و الزامات ، اعالم موضوع )الف
  ؛معرفی مختصر طرفین )ب
  ؛اعالم زمان باقی مانده یا اتمام زمان براي صحبت هر فرد )ج
  .هاي گفتگو وقت برابر به طرفدقت در اختصاص  )د

  داور -12ماده 
  شرایط داور -12-1
  ؛نسبت به موضوع احاطه داشته باشد )الف
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  ؛علمی همان مؤسسه باشد هیأتترجیحاً از اعضاي  )ب
  .داراي حسن شهرت بوده و مورد وثوق و اعتماد دانشگاهیان باشد )ج

  وظایف داور -12-2
  ؛خارج از موضوع صحبت نمایند اي که هکنند شرکتتذکر به طرفین  )الف
  ؛کمک به پیشبرد مباحث )ب
  ؛بندي نظرات اعالم شده جمع )ج
  .در جلسه کرسی نامه آییننظارت بر رعایت مفاد این  )د

موضـوع  ( به شرط احـراز شـرایط داور   دتوان میمجري ، هیأتبه تشخیص  -1تبصره 
  .وظایف داور را نیز انجام دهد ،)1-12ماده 

  مواردسایر  -13ماده 
و مؤسسه مکلف اسـت   باشد میبر عهده مؤسسه  ها کرسیي برگزاري ها هزینه -13-1

در بودجـه کـل مؤسسـه     هـا  کرسـی همه ساله اعتبار مشخصی را براي برگزاري مطلـوب  
  .منظور نماید

ي برتـر و نمونـه و   هـا  کرسـی مرکزي مکلفند از  هیأتو  ها مؤسسهي ها هیأت -13-2
مؤسسه مکلـف اسـت اعتبـار    . اي تقدیر نمایند به نحو شایستهآنها  افراد فعال در برگزاري

  .نموده و اختصاص دهد بینی پیشمشخصی را براي این منظور 
اعضـاي   ارتقـاي رییس مؤسسه مکلف است نسبت به اعمـال امتیـاز مناسـب     -13-3
  .علمی فعال در برگزاري اقدام نماید هیأت

رسید و از تـاریخ ابـالغ آن    تصویب بهتبصره  21ماده و 14در نامه آییناین  -14ماده 
  .ستاالجرا الزم

  
کامران دانشجو-فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم  
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دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان 
هاي آزاداندیشی  هیأت مرکزي کرسی 19/10/91مصوب مورخ 

  1فناوريوزارت علوم، تحقیقات و 
منویات رهبر معظم انقالب اسـالمی مبنـی بـر ایجـاد نهضـت آزاد      در راستاي اجراي 

هـا در دیـدار بـا     فکري و آزاداندیشی با مدیریت نخبگان استادي و دانشجویی در دانشگاه
و دیـدار بـا اسـاتید و     19/2/1384هاي استان کرمان مورخ  دانشجویان و اساتید دانشگاه

و همچنین با استناد به مصوبه  18/8/1385هاي استان سمنان مورخ  دانشجویان دانشگاه
تأسـیس خانـه ملّـی     درخصـوص  عالی انقـالب فرهنگـی   شوراي 5/1/1385مورخ  5901

هـاي آزاداندیشـی، باشـگاه آزاداندیشـی      نامـه کرسـی   آیـین  2ماده  2گفتگوي آزاد و بند 
  :گردد ها تشکیل و اداره می دانشگاهیان بر مبناي این دستورالعمل در دانشگاه

  تعاریف -1ماده 
اي در مؤسسه که وظیفـه اجـرا،    عبارت است از مجموعه: باشگاه آزاداندیشی -1-1

هـاي   سـازي و آمـوزش برگـزاري جلسـات بحـث، گفتگـوي آزاد، کرسـی        تسهیل، زمینـه 
اي بین دانشگاهیان در موضـوعات   آزاداندیشی و هرگونه تعامل، گفتگوي فکري و اندیشه

  یاسی را بر عهده دارد؛علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و س
این  4شورایی مرکب از افراد تعیین شده در ماده : شوراي هماهنگی باشگاه -1-2

دستورالعمل است که وظیفه اداره باشگاه و هماهنگی مسایل مربـوط بـه آن را بـر عهـده     
  دارد؛
هـایی مرکـب از نماینـدگان اعضـاي شـوراي       کمیتـه : هاي تخصصـی  کمیته -1-3

ایـن دسـتورالعمل بخشـی از امـور      5وظایف تعریف شده در مـاده   هماهنگی که براساس
                                                                                                                                               

  .ریاست این هیأت با وزیر علوم، تحقیقات و فناوري است -1
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  .دهند مربوط به باشگاه آزاداندیشی را پیگیري و انجام می
  اهداف -2ماده 

  نامه کرسی آزاداندیشی؛ سازي براي نیل به اهداف مندرج در آیین زمینه -2-1
ندیشـی و  هـاي آزادا  تسهیل و اجرایی نمودن نهضت آزاد فکري به ویژه کرسـی  -2-2

  فضاي بحث و گفتگوي آزاد در بین دانشگاهیان؛
بسترسازي براي مشارکت نخبگان دانشگاهی از جملـه مدرسـان دانشـگاهی و     -2-3

  فعاالن دانشجویی در فضاي آزاداندیشی؛
گیـر و دانشـجویان و اعضـاي هیـأت      ایجاد ارتباط مؤثر میان نهادهاي تصـمیم  -2-4

ها و مؤسسات  هاي آزاداندیشی در محیط دانشگاه کرسیعلمی براي برگزاري هر چه بهتر 
  عالی؛ آموزش

آموزش سخنوري، مباحثه، تعامل و گفتگو و پرورش نیروي سـخنور، منطقـی،    -2-5
  .گر دقیق و تحلیل

  وظایف -3ماده 
  اختصاص مکانی در مؤسسه براي حضور دانشگاهیان و ارایه نظرات و مباحث؛ -3-1
هـاي   و حمایت از جلسات بحث، گفتگوي آزاد، حلقـه  برگزاري منظم و مستمر -3-2

  هاي آزاداندیشی؛ مطالعاتی و کرسی
تشکیل جلسات همکاري و همفکري با عالقه منـدان بـه تضـارب آرا و فعـاالن      -3-3

  علمی، فرهنگی و سیاسی مؤسسه براي برگزاري تشکیل جلسات؛
ها  ت، تابلوها و وبگاهوسیله نشریا هاي آزاداندیشی به ایجاد فضاي مطلوب کرسی -3-4

  در فضاهاي حقیقی و مجازي؛
هاي بـومی   شناسایی و معرفی موضوعات مناسب آزاداندیشی متناسب با ویژگی -3-5

  هاي مؤسسه براي تصویب؛ دانشگاه و پیشنهاد به هیأت کرسی
هاي آموزش فن بیان، منطق و اصول مباحثه آزاداندیشـی بـراي    تشکیل کالس -3-6

  الیق؛تمامی اقشار و س
هـاي مختلـف علمـی،     تهیه بانـک اطالعـات کارشناسـان و متخصصـان رشـته      -3-7

  هاي آزاداندیشی؛ منظور مشاوره و داوري در کرسی فرهنگی و سیاسی به
  .دستورالعمل 5هاي تخصصی مندرج در ماده  تشکیل کمیته -3-8
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  ساختار -4ماده 
ي آزاداندیشـی، باشـگاه   ها نامه تشکیل کرسی آیین 6-2ماده  "ه"براساس بنده  -4-1

گـردد؛   هاي آزاداندیشی مؤسسـه اداره مـی   آزاداندیشی دانشگاهیان زیر نظر هیأت کرسی
معاونت فرهنگی و اجتماعی مؤسسه از سوي هیأت، وظیفه تأسیس، تجهیز و نظـارت بـر   

  فعالیت باشگاه را دارد؛
شـگاه  هـاي با  فعالیـت  درخصوص گیري شوراي هماهنگی باالترین رکن تصمیم -4-2
  است؛
اعضاي شوراي هماهنگی باشگاه عبارت اند از نماینده بسیج اساتید، یک نفر از  -4-3

هـاي آزاداندیشـی مؤسسـه، نماینـده بسـیج       اعضاي هیـأت علمـی عضـو هیـأت کرسـی     
هــاي اسـالمی، نماینــده شـوراي همــاهنگی    دانشـجویی، نماینــدگان هـر یــک از تشـکل   

  هاي علمی؛ ان انجمنهاي فرهنگی و نماینده شوراي دبیر کانون
سال دوم تحصیلی هر سـال بـا معرفـی اعضـاي      شوراي هماهنگی در شروع نیم -4-4

  کند؛ جدید آغاز به کار می
دبیر شوراي هماهنگی باشگاه در اولین جلسه کار شـورا توسـط اعضـا انتخـاب      -4-5

  گردد؛ می
ایـن   3 شوراي هماهنگی باشگاه وظیفه اجرایی نمودن وظایف مندرج در مـاده  -4-6

دستورالعمل، جذب حداکثري و تشویق دانشـجویان بـه حضـور در باشـگاه آزاداندیشـی،      
فـراهم   ،هـاي آزاداندیشـی در باشـگاه    طرح مهمترین و آخرین مسایل مـرتبط بـا کرسـی   

منظـور تسـهیل    آوردن فضاي بحث آزاد براي همه سالیق، ارتباط با معاونت فرهنگـی بـه  
هاي باشگاه را  نیز جلوگیري از موازي کاري در فعالیتهاي آزاداندیشی و  برگزاري کرسی

  دارد؛
شوراي هماهنگی باشگاه وظیفه ارایه مجوز بـه درخواسـت دانشـگاهیان بـراي      -4-7

تشـکیل جلسـات نیازمنـد    . برگزاري جلسات بحث و گفتگو در محیط باشگاه را داراسـت 
فرهنگـی و   هـاي اسـالمی یـا معاونـت     مجوز شوراي فرهنگی، هیـأت نظـارت بـر تشـکل    

  باشد؛ اجتماعی نمی
سـاعت بررسـی و پاسـخ     48درخواست برگزاري جلسات، باید حـداکثر ظـرف    -4-8

  مقتضی ارایه گردد؛
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 هـا بـه تصـمیم شـوراي همـاهنگی باشـگاه       در صورت اعتراض افـراد یـا گـروه    -4-9
عدم ارایه مجوز به برگزاري جلسـات گفتگـو، موضـوع در دسـتور کـار هیـأت        درخصوص

  گیرد؛ آزاداندیشی مؤسسه قرار می هاي کرسی
هـاي   هاي آزاداندیشی، هیـأت نظـارت بـر کرسـی     برگزاري کرسی درخصوص -4-10

  گیر است؛ آزاداندیشی مؤسسه تنها مرجع تصمیم
جلسات شوراي هماهنگی باشگاه با حضور دسـت کـم دو سـوم تعـداد اعضـا       -4-11

اي حاضر در جلسـه تصـویب   یابد و موارد مطروحه با رأي اکثریت نسبی اعض رسمیت می
  گردد؛ می

زمان تشکیل جلسات شوراي هماهنگی باشگاه بـا توجـه بـه میـزان تقاضـا و       -4-12
  .گردد هاي پیشنهادي تعیین می برنامه

  ها کمیته -5ماده 
باشـد کـه    مـی  "محتـوایی "و  "آموزشـی "، "اجرایی"باشگاه داراي سه کمیته  -5-1

  گردند؛ شوراي هماهنگی باشگاه منصوب می اعضاي آن با معرفی هر مجموعه و تأیید
ها باید ظرف مدت دو هفته از شروع به کار شـوراي همـاهنگی، فعالیـت     کمیته -5-2

  خود را آغاز نمایند؛
هـاي متقاضـی برگـزاري     وظیفه پیگیري درخواست مجموعـه  "اجرایی"کمیته  -5-3

کرسی آزاداندیشـی را  سازي اجراي  نامه و تسهیل و زمینه کرسی آزاداندیشی مطابق آیین
  دارد؛
هـاي آمـادگی دانشـگاهیان بـراي      وظیفـه برگـزاري کـالس    "آموزشی"کمیته  -5-4

ها با موضـوعات فـن بیـان، منطـق و      شرکت در جلسات بحث و گفتگو را دارد این کالس
  گردند؛ اصول مباحثه و آزاداندیشی برگزار می

داندیشـی و ارایـه بـه    وظیفه تشخیص موضوعات مناسب آزا "محتوایی"کمیته  -5-5
هـاي   شوراي هماهنگی، شناسایی اساتید صـاحب نظـر در هـر موضـوع، ارزیـابی کرسـی      

آزاداندیشی برگزار شده و نیز تنظیم و انتشـار مباحـث صـورت پذیرفتـه در جلسـات بـا       
  .استفاده از تابلو، نشریه و وبگاه را دارد

  ضوابط حاکم بر باشگاه -6ماده 
آزاداندیشی در تمامی مؤسسات الزامی بـوده و همـه مؤسسـات    تشکیل باشگاه  -6-1
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  باید فضایی را به این امر اختصاص دهند؛
نامـه   صرف بیان دیدگاه و نظرات در چارچوب ضوابط این دستورالعمل و آیـین  -6-2

هاي آزاداندیشی، موجب امنیت حقـوقی بیـان کننـده نظـرات در محـیط باشـگاه        کرسی
  خواهد بود؛

هـاي متغیرنیـز    زاداندیشی عالوه بر مکان ثابـت درهرمؤسسـه از مکـان   باشگاه آ -6-3
تواند در یک کـالس   هر باشگاه داراي یک نشان معین بوده و می. تواند برخوردار باشد می

  هاي دیگر مؤسسه نصب گردد؛ و یا مکان
هـا و   هرگونه ضبط صوتی و یا تصویري از جلسات منوط به رضایت همـه گـروه   -6-4

  در بحث خواهد بود؛ عوامل درگیر
نامه باشگاه باید در محل مناسبی داخل و خارج باشگاه و در معـرض دیـد    آیین -6-5

  همگان نصب شود؛
هاي الزم براي اداره باشگاه بـر عهـده مؤسسـه مربوطـه اسـت و شـوراي        هزینه -6-6

فرهنگی مؤسسه همه ساله مکلف است اعتبار مشـخص را بـراي اداره باشـگاه اختصـاص     
  دهد؛
تواننـد   هـاي داراي مجـوز، هـر یـک از دانشـجویان مؤسسـه مـی        عالوه بر گروه -6-7

بصورت مسـتقل درخواسـت برگـزاري بحـث و گفتگـو در فضـاي باشـگاه را بـه شـوراي          
  .هماهنگی باشگاه ارایه نمایند

هـاي   شـرح فـوق بـه تصـویب هیـأت مرکـزي کرسـی        ماده بـه  6این دستورالعمل در 
  .االجرا است رسید و از تاریخ ابالغ الزم فناوريیقات و آزاداندیشی وزارت علوم، تحق

  
کامران دانشجو -فناوريهاي آزاداندیشی وزارت علوم تحقیقات و  رییس هیأت مرکزي کرسی  
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 ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگان نهاد اساسنامه
  3/12/1372مورخ  جلسه 324جلسه  مصوب

 فرهنگی انقالب عالی شوراي

 مقدمه
 )العالی مدظله(اي  خامنه. ..ا آیت حضرت اسالمی انقالب معظم رهبر دستور براساس

 موضوع( ها دانشگاه در آنها دفاتر و نمایندگان شوراي اساسنامه در تجدیدنظر بر مبنی
هاي  اصالحیه و فرهنگی انقالب عالی شوراي 28/4/1369 مورخ دش/1368 شماره مصوبه

 مقام نهادنمایندگی( له معظم نظر مورد اهداف تحقق براي جدیدي سازمان ایجاد و) آن
 :شود می تشکیل سازمان و وظایف، اهداف این با) ها دانشگاهدر  رهبري معظم

 اساسنامه این در که ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد - 1ماده 
 کلیه در له معظم زیرنظر که است نهادي شود می نامیده) نمایندگی نهاد( اختصاراً
 .پردازد می اساسنامه در مصرح وظایف انجام به عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه

 اهداف -2ماده 
 تبیین و دانشگاهیان و دانشجویان اسالمی عالیق و ها آگاهی وتعمیق توسعه - 1
 ؛اسالمی يها ارزش
 در اخالقی فضایل رشد و ها دانشگاه در اسالمی و معنوي فضاي گسترش و ایجاد - 2

 ؛دانشگاهیان
 ؛دانشگاه محیط در سیاسی بینش رشد - 3
 ؛دانشگاهی و دانشجویی يها تشکل فکري و هدایت حمایت - 4
 ؛علمی و اجرایی سطوح در انقالبی و اسالمی يها ارزش به بخشیدن حاکمیت - 5
 و خودبـاوري  روح تقویت و فرهنگی هجوم و انحرافی افکار و عقاید ترویج با مقابله -6

 ؛فکري استقالل
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 .دانشگاه و حوزه پیوند تقویت - 7
 وظایف -3ماده 

 سـخنرانی ، جلسات برگزاري طریق از فرهنگی و اجتماعی، سیاسی مسایل تبیین -1
 ؛آن مانند و جزوات و مقاالت نشر، مناظره و بحث و

 و جماعـت  اقامـه  ماننـد  دانشگاه محیط در و روحانیت يها مسؤولیت دادن انجام -2
 ؛دینی مراسم و اسالمی شعایر تعظیم به اهتمام و مذهبی محافل و مجالس برپایی
 از اسـالمی  معارف و علوم زمینه در تربیتی و پژوهشی، آموزشیي ها برنامه اجراي -3
 :قبیل

 مقـاالت  نشر، سؤاالت به پاسخ جلسات، تخصصی هاي نشست و ها ییگردهما برگزاري
 ؛آن مانند و برنامه ي فوقها فعالیت و جزوات و

 فکـري  ارشاد و راهنمایی منظور به دانشگاهیان و دانشجویان میان در فعال حضور -4
 ؛شرعی مسایل به ییگو پاسخ و اخالقی و

 تقویـت  و دانشـگاهی  و دانشجویی اسالمی هاي حرکت و نهادها و ها تشکل هدایت -5
 ؛دانشگاه در ي اسالمیها فعالیت

 در سیاسـی  و فرهنگـی  يهـا  گـرایش  و اعتقـادي  و دینـی  وضع بررسی و مطالعه -6
 ؛مناسب يها حل راه به دستیابی براي ها نارسایی و ها ضعف علل و دانشگاه محیط
 ؛ها دانشگاه در نماز اقامه و منکر از نهی و معروف به امر فرهنگ بسط -7
 تقویـت  بـراي آنهـا   از پشتیبانی و دانشگاهی واي  حوزه مراکز و نهادها با همکاري -8
 ؛دانشگاه و حوزه پیوند
 ارایـه  کیفیت بر نظارت و اسالمی معارف دروس استادان عمومی و علمی گزینش -9

 ؛عملکرد آن ارزیابی و دروس آن
 ؛دانشگاه رییس به معرفی از قبل اسالمی معارف گروه پیشنهادي رییس تأیید -10
، هـا  دانشـگاه  اداره امـور  در انقالب يها ارزشو  اسالمی موازین رعایت بر نظارت -11
 و ورزشــی و هنــري مراکــز اجتمــاعی -سیاســی و ي فرهنگــیهــا فعالیــت و هــا تشــکل
 ؛دانشگاه داخلی نشریات نیز و ي دانشگاهیها خوابگاه
 مراکـز  در امـورفرهنگی  بـه  راجـع هـاي   بخشـنامه  و هـا  نامـه  آیـین ، مقـررات  بررسی - 12
 ؛اسالمی انقالب و اسالمی يها ارزش و معیارها با انطباق نظر از وابسته و مؤسسات عالی آموزش
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 ؛دانشگاه در متعهد و متخصص نیروهاي از حمایت -13
 بـه  راجـع  مباحث و درسی جزوات متون بین هاي خالف درباره کتبی نظر اعالم -14
 مسـؤوالن  بـه ، نهـاد  مرکـزي  دفتـر  طرف از و اسالمی دینی يها دیدگاهو  ها ارزش مبانی

 ؛اصالح براي ربط ذي
 یکی در نهاد مسؤول حضور به ماده نیاز این بندهاي اجراي که مواردي در -1تبصره 

 بـراي  وي از باشـد  داشته دانشکده یا دانشگاه، وزارتخانهي ها کمیته یا ها هیأت، شوراها از
 .شد خواهد دعوت جلسه در شرکت

 و شـوراها  جلسـات  صـورت ، مـاده  ایـن  از ناشـی  وظـایف  اجراي منظور به -2تبصره 
 .رسد می نهاد مسؤول اطالع به 1تبصره ي ها کمیته و ها هیأت

 مـوارد  از یـک  هر در را خود تذکرات و نظرها دانشگاه هر در نهاد مسؤول -3تبصره 
 اعـالم  عـالی  آموزش مرکز یا دانشگاه نمسؤوال یا رییس به کتباً الزم اقدام و بررسی براي
 شود می احاله نمایندگان شوراي به موضوع، اعتنا عدم یا موافقت عدم صورت در، دارد می

 .شود اتخاذ نهایی و تصمیم بررسی طرفین حضور با تا
 و نظـارت  هیـأت  در نماینـده  و ریزي برنامه عالی شوراي در نهاد نماینده عضویت -15
 تصـویب  و نهـاد  ریـیس  پیشنهاد به نماینده دو این .فرهنگی انقالب عالی شوراي بازرسی
 .شد خواهند انتخاب فرهنگی انقالب عالی شوراي

 :از عبارتند نمایندگی نهاد ارکان -4ماده 
 ؛رهبري معظم مقام نمایندگان شوراي -1
 ؛نهاد ریاست -2
 .ها دانشگاهدر  نمایندگان دفاتر -3

 نهاد يگذار سیاست مرجع ترین عالی رهبري معظم مقام نمایندگان شوراي -5 ماده
 .کنند می منصوب اسالمی انقالب معظم رهبر را آن اعضاي و است

 شـوراي  پیشـنهاد  بـا  و اسـت  نهـاد  اجرایـی  مسـؤول  ترینبـاال  نهـاد  رییس -6 ماده
 .شود می تعیین سال سه مدت براي رهبري معظم مقام توسط نمایندگان
 وظـایف  اجـراي  و دفتـر  اداره مسؤولیت دانشگاه در نمایندگی دفتر مسؤول -7ماده 

 و هـا  برنامـه  چـارچوب  در و نهاد رییس نظر وزیر دارد عهده بر را دانشگاه حیطه در نهاد
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 .کند می فعالیت وي سوي از شده ابالغي ها نامه آیین
 بـا  مشـورت  از پـس  هـا  دانشـگاه  در نمایندگی دفاتر مسؤوالن عزل و نصب -8ماده 

 شـورا  ریـیس  حکم و نمایندگان شوراي تصویب و نهاد رییس پیشنهاد به دانشگاه رییس
 .گیرد می صورت

 :نمایندگان شوراي وظایف -9ماده 
 ؛ها قسمت وظایف شرح و تشکیالتی ينمودار، ها مشی خط و ها سیاست تصویب -1
 ؛رهبري معظم مقام به نهاد رییس پیشنهاد -2
 بـه  تصویب براي آن ارایه و ساالنه ترازنامه و بودجه تنظیم و تهیه و برنامه تصویب -3

 ؛یتصالح ذي مراجع
 ؛آنها عملکرد و نمایندگان شوراي مصوبات اجراي حسن بر نظارت -4
 شـوراي  ریـیس  امضـاي  یـا  دانشـگاه  در نماینـدگان  دفـاتر  مسؤوالن عزل و نصب -5

 ؛دانشگاه پیشنهاد رییس از پس نمایندگان
 چـارچوب  در وابسـته  شـعب  وظایف محدوده و نمایندگی دفاتر تشکیالت تصویب -6

 .اساسنامه
 :نهاد رییس اختیارات و وظایف -10ماده 

 ؛مقررات و اساسنامه چارچوب در نهاد امور یهکل اداره -1
 ؛نمایندگان شوراي مصوبات اجراي -2
 و نهـاد  ي جـاري هـا  فعالیـت  و واحـدها  و دفـاتر  وظـایف  اجـراي  حسن بر نظارت -3

 ؛احتمالی تخلفات و التااشک گیري پی و ها دانشگاه
 ؛نمایندگان شوراي در تصویب براي اجرایی يها طرح و محتوایی برنامه پیشنهاد -4
 بـراي  هـا  دانشـگاه  در نماینـدگی  دفـاتر  به، ها بخشنامه و ها نامه آیین ابالغ و تهیه -5
 ؛محول وظایف انجام
 بـا ریـیس   مشـورت  از پـس  هـا  دانشـگاه  در دفاتر مسؤوالن و عزل نصب پیشنهاد -6

 ؛حکم صدور براي نمایندگان شوراي به مورد هر در دانشگاه
 به ها و ارایه قسمت وظایف شرح و تشکیالتی نمودار، ها مشی خط، ها سیاست تهیه -7

 ؛تصویب براي نمایندگان شوراي
 ؛شورا به ارایه و ساالنه ترازنامه و بودجه، برنامه تدوین و تهیه -8
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 ؛نهاد داخلی نمسؤوال و معاونان عزل و نصب -9
 و هـا  طـرح  بررسـی  منظـور  بـه  دانشـگاه  و حوزه اننظر صاحب از شورایی تشکیل -10
 ؛نهاد محتواییي ها برنامه

 .نمایندگی نهاد در ها مسؤولیت تصدي براي روحانی فضالي تربیت و جذب -11
 دفـاتر  وظـایف  از برخـی  دتوانـ  می نهاد رییس، نمایندگان شوراي تصویب با -تبصره
 .کند اجرا متمرکز طور به را نمایندگی
 هرگونـه  بـه  نسـبت  نمایندگی دفتر مسؤول حضور با دانشگاه رییسه هیأت -11ماده 
 چـارچوب  در تجهیـزات  و فضـا  و نیـروي انسـانی   از اعم دفتري نیازها تأمین و پشتیبانی

 .کند می اقدام و يگیر تصمیم، دانشگاه امکانات
 بینـی  پـیش  کشـور  کل بودجه در مستقل ردیف در ساله همه نهاد بودجه -12ماده 

 دریافـت  نماینـدگی  نهـاد  از کـه  اعتبـاراتی  بـر  عـالوه  دتوان می نمایندگی دفتر و شود می
 دانشـگاه  بودجه در ساله همه، فرهنگی مسایل به راجع ردیف در کهاي  بودجه از، کند می

 .کند استفاده شود می منظور
 مـتمم  تهیـه  بـه  موکـول  ي غیردولتـی ها دانشگاه براي اساسنامه این اجراي -تبصره

 خواهـد  فرهنگـی  انقـالب  عـالی  شوراي در تصویب و مؤسسات قبیل این براي اي جداگانه
 .بود

 عـالی  شـوراي  تصـویب   به 3/12/1372 تاریخ تبصره در 5 ماده و 12 در اساسنامه این
  .رسید فرهنگی انقالب

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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و مراکز  ها دانشگاهتشکیل بسیج اساتید  نامه آیین
 27/9/1380مورخ  490 جلسه مصوب کشور عالی آموزش

 انقالب فرهنگی عالی شوراي

  مقدمه
و رهنمودهـاي رهبـر معظـم    ) ره( حضـرت امـام خمینـی   هـاي   آرمان تحقق منظور به

بسـیج اسـاتید   ، انقالب مبنی بر تحقق دانشـگاه اسـالمی و اشـاعه تفکـر بسـیجی در آن     
و پژوهشـی کشـور توسـط نیـروي مقاومـت بسـیج در        عـالی  آمـوزش و مراکـز   ها دانشگاه

  :شود میبراساس مواد زیر تشکیل  ها دانشگاهچارچوب ضوابط و مقررات 
  تعاریف -1ماده 

، تالش ناشی از اخالق و انگیـزه دینـی و ایمـان صـادقانه    : فرهنگ و تفکر بسیجی -1
، هـا  صـحنه حضـور عالمانـه در   ، حسن سلوك، عدالت خواهی، جهاد علمی، ایثار، بصیرت

  ؛هاي این فرهنگ غنی است تعبد و معنویت از شاخصه، خیرخواهی
اعم از  عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهکلیه : عالی آموزشمؤسسه یا مرکز ، دانشگاه -2

  ؛دولتی یا غیردولتی که امر آموزش باالتر از مقطع تحصیلی متوسطه را برعهده دارند
و  هـا  خوابگاه، پژوهشی، کلیه فضاهاي آموزشی عبارت است از: ها دانشگاهمحدوده  -3

  ؛محوطه دانشگاه یا دانشکده
مشارکت و عضویت داوطلبانـه  ، ایجاد شرایط و بستر مناسب براي همیاري: جذب -4
  .ها دانشگاهعلمی در بسیج اساتید  هیأت ياعضا

  شرایط عضویت -5
نظـام  ، شـرع مقـدس  احکـام  ، اعتقاد و التزام عملی به مبانی دین مبـین اسـالم  ) الف

  ؛جمهوري اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه
و مراکـز   هـا  دانشـگاه علمی یا اشتغال به تدریس و تحقیـق در   هیأتعضویت در ) ب
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  .عالی آموزشی و پژوهشی کشور
  سازماندهی -6

متناسـب بـا   ، منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضا، برقراري ارتباط منسجم) الف
  ؛و فرهنگی هاي مختلف علمی عرصه
گیري از بسیج اساتید در جهت منافع حزبی و گروهـی و پرهیـز از ورود    عدم بهره) ب

  .این تشکل به منازعات جناحی
  اهداف -2ماده 

در   و رهبرمعظم انقـالب ) ره( و رهنمودهاي حضرت امام خمینی  دستورات  تحقق -1
  ؛ها دانشگاه 

  ؛ها دانشگاهعلمی  هیأتبسط فرهنگ و تفکر بسیجی در میان اعضاي  -2
  ؛ي انقالب اسالمیدستآوردهاو  ها ارزشدفاع از  -3
و پژوهشی با هماهنگی مـدیریت    کمک به ایجاد زمینه مناسب براي تالش علمی -4

  ؛دانشگاه
  ؛ها دانشگاهارتقاي اندیشه و روحیه خدمت به جامعه و کشور در  -5
  .کمک به ارتقاي معرفت و آگاهی دینی -6

  وظایف -3ماده 
و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري و سـایر   ها دانشگاههمکاري با مدیریت  -1
  ؛به دانشگاه اسالمی دستیابیي دانشگاه براي ها تشکل
  ؛تالش براي تحقق وحدت حوزه و دانشگاه -2
  ؛مترقبه و شرایط بحرانیغیر کمک به دولت و سایر نهادها در زمان بروز حوادث -3
  ؛ها دانشگاهتقویت روحیه همکاري و ایثار در بین اساتید  -4
  ؛راهکارهاي الزم ارایهو  ها دانشگاهکمک به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی در  -5
  ؛هاي علمی و فرهنگی ها و نشست مشارکت در برگزاري همایش -6
ي و همکـار  مشارکت در انجام تحقیقات مورد نیاز کشور از طریق برقراري ارتبـاط   -7

ي هـا  انجمـن مؤسسـات و  ، مراکـز دانشـگاهی  ، و نهادهاي دولتی و خصوصی ها زمانسابا 
  ؛علمی و پژوهشی

  ؛تحقیقاتی و فرهنگی، ي علمیها زمینهاي به دانشجویان در  خدمات مشاوره ارایه -8
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  .هاي آنان فرهنگی براي اعضا و خانواده -برگزاري اردوهاي علمی -9
  اجرا -4ماده 

، با نظر خواهی از اساتید بسیجی هـر دانشـگاه  ، مسؤول مرکز بسیج اساتید استان -1
و پس از توافق با رییس دانشگاه یـک   نماید میسه نفر را کتباً به ریاست دانشگاه معرفی 

مسـؤول بسـیج    عنـوان  بهنفر با حکم مسؤول سازمان بسیج اساتید نیروي مقاومت بسیج 
  .شود میاساتید دانشگاه منصوب 

 درخصـوص  رییس دانشگاه حداکثر ظرف یک ماه نظر کتبی موافق خـود را  -تبصره
  .نماید مییکی از سه نفر معرفی شده به مسؤول مرکز بسیج اساتید اعالم 

ي هـا  حمایتدولتی و غیردولتی موظفند عالوه بر  عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه -2
را در  …از قبیـل دفتـر و    االمکان حتیامکانات مورد نیاز بسیج اساتید ، معنوي و قانونی

ي هـا  فعالیـت بودجه و امکانات مورد نیـاز بـراي   . نمایند تأمینحد متعارف و شأن اساتید 
ي دفـاع و پشـتیبانی   هـا  وزارتخانـه بسیج اساتید از محل اعتباراتی که در بودجه سـاالنه  

 بینی پیشدرمان و آموزش پزشکی ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، علوم، نیروهاي مسلح
  .خواهد شد تأمین، شود می

بنا به پیشنهاد نیـروي مقاومـت بسـیج    ، 27/9/80مورخ  490در جلسه  نامه آییناین 
 .اصالح شد 10/9/83مورخ  551آن در جلسه  4رسید و ماده  تصویب به
  

سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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مصوب  بسیج دانشجویی تأسیساصول کلی طرح نحوه 
  انقالب فرهنگی عالی شوراي 6/9/69مورخ  230جلسه 

و مقام معظم رهبري بسـیج دانشـجویی بـا     )قدس سره(طبق فرمان حضرت امام  - 1
  .خواهد شد تأسیس ها دانشگاهتولیت سپاه مرکزي بسیج براي 

خـارج از محـیط دانشـگاه    ي آموزشی و اداري بسیج دانشجویی کـالً در  ها فعالیت - 2
  .انجام خواهد گرفت

  .عضو بسیج شود دتوان میهر دانشجویی در هر دانشگاهی  - 3
مستقیم به  طور به ندتوان میدانشجویان جهت عضویت در مراکز بسیج دانشجویی  - 4

در هـر دو  . بسیج مراجعه نموده و یا از طریق رییس دانشـگاه بـه بسـیج معرفـی گردنـد     
  .شود میانشجویان در بسیج مطلع صورت دانشگاه از عضویت د

مانند رفتن به منـاطق خـاص اعـم از    ( دسته جمعی صورت بهکه  ییها فعالیتدر  - 5
در صـورت احتمـال    ،گیـرد  مـی صـورت  ) زلزله زده و یا امـور پیشـاهنگی  ، مناطق جنگی

ي الزم بـا ریـیس   هـا  هماهنگیضروري است قبالً  ،ي دانشگاهها برنامهتداخل و تعارض با 
  .صورت پذیرددانشگاه 

  .بسیج با دانشگاه همانند ارتباط سایر دانشجویان با دانشگاه است يارتباط اعضا - 6
و هرگـاه بسـیج بخواهـد     شود میي جاري دانشگاه توسط دانشگاه داده ها آموزش - 7
کنـد و   ارایهي آموزشی اضافی در دانشگاه دایر کند باید طرح خود را به دانشگاه ها برنامه

اقـدام   هـا  آموزشاین  ارایهتا دانشگاه در صورت موافقت به ، کند تأمیناعتبار مالی آن را 
 .نماید

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 مصوب تقویت و توسعه بسیج دانشجویی، قانون تشکیل
  مجلس شوراي اسالمی 22/9/1370

، هـا  دانشگاهآموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب ، جذب منظور به -ماده واحده
بسط فرهنـگ  ، مسؤولیت پذیري، و تقویت روحیه همیاري عالی آموزشمؤسسات و مراکز 

ي انقـالب اسـالمی در   دسـتآوردها از  جانبـه  همـه و تفکر بسیجی و ایجاد آمـادگی دفـاع   
و مراکز  ها نشگاهدابسیج دانشجویی در کلیه ، دفاعی، علمی، ي گوناگون فرهنگیها عرصه

، هـا  دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمی و سایر ، درمان و آموزش پزشکی، بهداشت، عالی آموزش
  .یابد میتقویت و توسعه ، تشکیل عالی آموزشمؤسسات و مراکز 

، هـا  دانشگاهمشارکت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی  منظور به -1تبصره 
عضو شوراي فرهنگی ، عالی آموزشمؤسسه و مرکز ، دانشگاهمسؤول بسیج دانشجویی آن 

  .خواهد بود عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه
و  عـالی  آموزشفرهنگ و ، ي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلحها وزارتخانه -2تبصره 

 1377درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار مورد نیاز این قـانون را در سـال   ، بهداشت
سـرانه بسـیج دانشـجویی و از ردیـف بودجـه      ) 503041( بنیـه دفـاعی   از ردیف تقویـت 

ي فـوق مکلفنـد در   ها دستگاهي بعد ها سالو براي  تأمین ها دانشگاهفرهنگی و پژوهشی 
  .حدود امکانات عمل نمایند

مبنی بر تشـکیل  ) ره( روز دوم آذر ماه سالروز فرمان تاریخی حضرت امام -3تبصره 
دانشجویی و شانزدهم دي ماه سـالروز شـهادت دانشـجویی     روز بسیج، بسیج دانشجویی

روز  عنـوان  بـه بسیجی شهید سید حسن علم الهدي و هم رزمان دانشجوي وي در هویزه 
  .گردد میشهداي دانشجوي بسیجی تعیین 

اجرایی این قانون ظرف مدت سه مـاه توسـط نیـروي مقاومـت      نامه آیین -4تبصره 
درمـان و آمـوزش   ، بهداشـت ، عـالی  آمـوزش رهنـگ و  ي فهـا  وزارتخانهبسیج با همکاري 



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   394

 

ستاد کل نیروهاي مسـلح   تأییدپزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه و پس از 
  .خواهد بود االجرا الزمدر صورت تصویب مقام معظم رهبري 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنـی روز یکشـنبه مـورخ    
و سیصد و هفتـاد مجلـس شـوراي اسـالمی تصـویب و در       هزار یکبیست و دوم آذر ماه 

  .شوراي نگهبان رسیده است تأییدبه  25/9/1377تاریخ 
  

علی اکبر ناطق نوري -رییس مجلس شوراي اسالمی  
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تقویت و توسعه بسیج ، اجرایی قانون تشکیل نامه آیین
  472و  471، 470، 468مصوب جلسات  دانشجویی

  13/10/79و  15/9/79، 17/8/79، 5/7/79مورخ 
  انقالب فرهنگی عالی شوراي

  مقدمه
مصـوب جلسـه   ( تقویت و توسعه بسیج دانشـجویی ، قانون تشکیل 4در اجراي تبصره 

 اختیـارات تفویضـی مقـام معظـم رهبـري      و) مجلس شوراي اسـالمی  22/9/1377مورخ 
 شـرح  بـه اجرایـی قـانون مزبـور     نامه آیین ،)3/12/1377م مورخ /1 -47355نامه شماره (

  .رسد می تصویب بهذیل 

  کلیات -فصل اول
  :گردد میآنها  جایگزین تعاریف کامل، عناوین زیر نامه آییندر این  -1ماده 

روش و اندیشـه را شـامل   ، گفتـار ، مجموعـه رفتـار  : فرهنگ و تفکر بسیجی -1-1
و مقـام  ) ره( که منبعث از مبانی انقالب اسالمی و تعالیم حضرت امـام خمینـی   گردد می

حضـور  ، عشق به والیت، حسن سلوك، عدالت خواهی، شهادت، ایثار. معظم رهبري است
  .هاي این فرهنگی غنی است تعبد و معنویت از شاخصه، خلوص، خیرخواهی، ها در صحنه

و مراکـز   هـا  دانشـگاه کلیـه   :عـالی  آمـوزش مؤسسه یـا مرکـز   ، دانشگاه -1-2
دولتی که امر آموزش باالتر از مقطع تحصـیلی متوسـطه   غیر اعم از دولتی یا عالی آموزش

  .را بر عهده دارند
دولتی در دیگر شهرها و نیز هـر  ي ها دانشگاههر واحد دانشگاهی وابسته به  -تبصره
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  .شود میمستقل محسوب  عالی آموزشمرکز یا واحد  یک، دولتیغیر واحد دانشگاه
عبـارت اسـت از کلیـه فضـاهاي دانشـگاهی؛ شـامل        :هـا  دانشگاهمحدوده  -1-3

  .و محوطه دانشگاه یا دانشکده ها خوابگاه، پژوهشی، فضاهاي آموزشی
مشـارکت و عضـویت   ، ایجاد شـرایط و بسـتر مناسـب بـراي همیـاري     : جذب -1-4

  .بسیح دانشجویی داوطلبانه دانشجویان در
شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شاغل بـه تحصـیل در آن دانشـگاه     -تبصره

جمهوري اسـالمی ایـران و اهـداف انقـالب اسـالمی اعتقـاد        قانون اساسیکه به  باشد می
  .دارند
علمـی و  ، ي آموزشـی حـول محورهـاي فرهنگـی    هـا  دورهبرگـزاري  : آموزش -1-5

  .دفاعی
منظم و تعیین وظـایف مشـخص بـین    ، برقراري ارتباط منسجم: سازماندهی -1-6
  .علمی و دفاعی، ي مختلف فرهنگیها عرصهمتناسب با ، اعضا

  :اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از -2ماده 
  .و مقام معظم رهبري) ره( تحقق فرامین و رهنمودهاي حضرت امام خمینی -1-2
  .تقویت روحیه همیاري و مسؤولیت پذیري -2-2
  .بسط فرهنگ و تفکر بسیجی -3-2
ي هـا  عرصـه ي انقالب اسـالمی در  دستآوردهااز  جانبه همهایجاد آمادگی دفاع  -4-2

  .علمی و دفاعی، گوناگون فرهنگی

  وظایف -فصل دوم
ي زیـر اسـتفاده   هـا  شـیوه بسیج دانشجویی براي نیل به اهـداف مـذکور از    -3ماده 

  :خواهد کرد
  .دانشجویان داوطلبآموزش و سازماندهی ، جذب -3-1
هـاي انقـالب    آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه -3-2

  .اسالمی و دفاع مقدس
علمـی و دفـاعی در   ، ي فرهنگـی هـا  پـژوهش همکاري در توسـعه تحقیقـات و    -3-3
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  .راستاي پیشرفت و سازندگی کشور
  .حفظ و ارتقاي روحیه استکبار ستیزي در دانشجویان -3-4
  .و مسابقات مورد نیاز ها جشنواره، ها همایش، ها برگزاري یادواره -3-5
 .علمی و دفاعی، فرهنگی هاي کالساردوها و ، ها دورهبرگزاري  -3-6

  .شود میي عملی دفاعی در خارج از دانشگاه برگزار ها دوره -تبصره
 عـالی  شـوراي انتشار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصـوب   -3-7

  .ربط ذيي ها دستورالعملانقالب فرهنگی و 
ــا مســؤوالن دانشــگاه و   -3-8 ي دانشــگاهی طبــق ضــوابط و هــا تشــکلهمکــاري ب

  .ي نیروي مقاومت بسیجها دستورالعمل

  اجرا -فصل سوم
بسیج دانشجویی نیروي مقاومـت موظـف اسـت بـا همکـاري و همـاهنگی        -4ماده 

نسبت به ایجاد و  نامه آیینداف یاد شده در قانون و این براي نیل به اه ها دانشگاهرؤساي 
  .اقدام نماید ها دانشگاهتوسعۀ بسیج دانشجویی در 

دولتـی موظفنـد عـالوه بـر     غیر دولتـی و  عـالی  آمـوزش و مراکـز   ها دانشگاه -5ماده 
را  …امکانات مورد نیاز بسیج دانشجویی از قبیـل مکـان و  ، ي معنوي و قانونیها حمایت

  .نمایند تأمین ها دانشگاهدر حد مقدورات و متناسب با توان 
مسؤول سازمان بسیج دانشجویی با نظرخواهی از دانشـجویان بسـیجی هـر     -6ماده 

یکـی از  ، و با توافـق طـرفین   نماید میسه نفر را کتباً به ریاست دانشگاه معرفی ، دانشگاه
مسؤول بسیج دانشجویی دانشـگاه   عنوان بهآنان با حکم مسؤول سازمان بسیج دانشجویی 

  .شود میمنصوب 
اي اسـت کـه    نامـه  شیوهنحوة نظرخواهی از اعضاي بسیج دانشجویی مطابق  -تبصره

  .نیروي مقاومت بسیج خواهد رسید تصویب به
ي بسـیج دانشـجویی از محـل    هـا  فعالیـت بودجه و امکانات مورد نیاز براي  -7ماده 

، ي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلحها وزارتخانهبودجه ساالنه در  بایست میاعتباراتی که 
 تـأمین  ،دوشـ  بینـی  پـیش درمان و آموزش پزشکی ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، علوم
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  .خواهد شد
، فنـاوري تحقیقات و ، علوم، ي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلحها وزارتخانه -8ماده 
درمان و آمـوزش پزشـکی و آمـوزش و پـرورش و دانشـگاه آزاد اسـالمی بـراي        ، بهداشت

هـاي علمـی دانشـجویان بسـیجی از محـل       تقویت بنیه علمی و حمایت از فعالیت هسته
  .خواهند آورد عمل بهاعتبارات پژوهشی در حد توان حمایت الزم را 

سـت دانشـگاه   ي فرهنگی و علمی خود را با ریاها فعالیت، بسیج دانشجویی -9ماده 
ي بسـیج دانشـجویی بـا حمایـت مـالی      هـا  فعالیت که موارديهماهنگ خواهد نمود و در 

  .اخذ مجوز از شوراي فرهنگی دانشگاه ضروري است پذیرد میدانشگاه انجام 
، ي حزبی و سیاسـی ها بندي بسیج دانشجویی ضمن پرهیز از ورود به جناح -10ماده 

 هیـأت راهپیمـایی و تجمعـات دانشـجویی از     درخصـوص  با حفظ شأن و منزلـت بسـیج  
  .نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت

مـورخ   472و  471، 470، 468در جلسـات  ، تبصـره  5مـاده و   10فوق در  نامه آیین
  .انقالب فرهنگی رسید عالی شوراي تصویب به 13/10/79و  15/9/79، 17/8/79، 5/7/79
  

سید محمد خاتمی -یانقالب فرهنگ عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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و  ها دانشگاهي قرآنی ها فعالیتتشکیل شوراي هماهنگی 
 6/10/1384مورخ  575مصوب جلسه  عالی آموزشمراکز 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
، ي آموزشـی هـا  برنامـه هماهنگی و نظارت بر ، يگذار سیاست منظور به -ماده واحده

و  ها جشنوارهي مرتبط با علوم قرآنی و حدیث و همچنین نظارت بر ها فعالیتپژوهشی و 
ــري  ــابقات سراس ــی  ،مس ــینو ملّ ــ ب ــرت در  الملل ــرآن و عت ــگاهی ق ــا دانش ــز  ه و مراک

» عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاهي قرآنی ها فعالیتشوراي هماهنگی « کشور عالی آموزش
  .شود میتشکیل 

  :از عبارتند شورا اعضاي
  ؛)شورا رییس( ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد رییس -1
  ؛)شورا دبیر( ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد فرهنگی معاون -2
 االختیار تام نماینده یا فناوري و تحقیقات ،علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی معاون -3
  ؛وزیر

 االختیـار  تـام  نماینـده  یا پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت فرهنگی معاون -4
  ؛وزیر

  ؛دانشگاهی جهاد رییس االختیار تام نماینده یا دانشگاهی جهاد فرهنگی معاون -5
  ؛دانشگاه رییس االختیار تام نماینده یا اسالمی آزاد دانشگاه فرهنگی معاون -6
  ؛پرورش و آموزش وزارت االختیار تام نماینده -7
  ؛دانشجویی بسیج سازمان رییس -8
  ؛دانشگاهی جهاد کشور دانشجویان ي قرآنیها فعالیت مرکز رییس -9

  ؛خیریه امور و اوقاف سازمان رییس االختیار تام نماینده -10
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  1.نور پیام دانشگاه رییس -11
 یالمللـ  بـین  یـا ملّـی   مرحله که سراسري مسابقات و ها جشنواره، ها برنامه -1تبصره 

  .شوند می ماده واحده این مشمول باشند داشته
 ریـیس  امضاي با و بوده معتبر اعضا مطلق اکثریترأي  با شورا تصمیمات -2تبصره 

  .شود می ابالغ شورا
 شـورا  جلسـات  در قرآنی علوم در نظر صاحب و متخصص اشخاص حضور -3تبصره 

  .است بالمانع شورا این دعوت با
 در کــه) غیرانتفـاعی  -غیردولتــی و دولتـی  از اعــم( هـا  دانشـکده  کلیــه -4تبصـره  

ماده  این مشمول نیز ،نمایند می دانشجو پذیرش به اقدام قرآنی علوم با مرتبطي ها رشته
  .بود خواهند واحده

، ابالغ از پس ماه 3 مدت ظرف حداکثر، ماده واحده این اجرایی نامه آیین -5تبصره 
 بـه  تصـویب  منظـور  بـه  و تـدوین  ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد توسط
  .شود می ارایه عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه ي قرآنیها فعالیت هماهنگی شوراي

 عـالی  آمـوزش  مراکـز  و ها دانشگاه ي قرآنیها فعالیت هماهنگی شوراي تشکیل مصوبه
  .رسید تصویب به فرهنگی انقالب عالی شوراي 6/10/84 مورخ 575 جلسه در
  

نژاد احمديمحمود  -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
 

                                                                                                                                               
  فرهنگی انقالب عالی شوراي 14/6/1385 مورخ 589 مصوب جلسه الحاقیه -1
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و  ها دانشگاهي فرهنگی دانشجویان ها کانوننامه  آیین
وزراي علوم،  2/4/1388 مصوب عالی مؤسسات آموزش

  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  فناوريتحقیقات و 

 مقدمه

عـالی انقـالب    شـوراي  29/11/87مـورخ   640با عنایت به ماده واحده مصوب جلسـه  
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه ي فرهنگی دانشـجویان  ها کانونفرهنگی و ضوابط کلی فعالیت 

و مراکـز آموزشـی و بـا     هـا  دانشگاهشوراي اسالمی شدن  165عالی مصوبه جلسه  آموزش
هـا و   دهـی خواسـته   شـجویان، سـامان  هـاي فرهنگـی دان   ي رشد خالقیتساز زمینههدف 
هاي خودانگیخته فرهنگی، هنري و اجتماعی دانشجویی و حمایـت و هـدایت ایـن     تالش

ي فرهنگی ها کانوني متعالی اسالمی و ایرانی ها ارزشدر جهت نیل به  ها فعالیتگروه از 
و ملّـی   تهویبه منظور تأکید بر  ها کانون، این شوند میتشکیل  ها دانشگاهدانشجویان در 

، هـا  دانشگاهاسالمی، ارتقاي سطح همکاري جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در 
ي فرهنگـی دانشـجویان   هـا  فعالیـت تأسیس و تقویت نهادهاي مدنی و قانونمندي حـوزه  

کـه از ایـن پـس    (ي فرهنگـی دانشـجویان   هـا  کانوننامه  براساس ضوابط مندرج در آیین
 .کنند میفعالیت ) شود نامه نامیده می آیین اختصار به

 تعاریف و کلیات -فصل اول

ي فرهنگی دانشجویان نهادهایی هستند که در قالـب ضـوابط ایـن    ها کانون -1ماده 
شناسـی، نمـاز و نیـایش، امـر بـه       اسالم(هایی از قبیل دینی و مذهبی  نامه در زمینه آیین

  معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، قرآن و عترت، مراسـم، اعیـاد، و وفیـات مـذهبی     
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ادبیات، فیلم و عکس، هنرهاي نمایشی، هنرهاي تجسـمی، صـنایع   (، ادبی و هنري ...)و 
ــاوري، (و اجتمــاعی ...) و   مطالعــات فرهنگــی،(فرهنــگ و اندیشــه ...) دســتی و  جهادی

هاي اجتمـاعی، امـداد و هـالل     شناسی، گردشگري، محیط زیست، آسیب زندگی، ایرانسا
 .شوند میکانون نامیده  اختصار بهنامه  و در این آیین کنند میفعالیت ...) احمر و 

علمی، صنفی، ورزشی و سیاسـی اسـت   آنها  یی که زمینه فعالیتها تشکل -1تبصره 
 .اند نامه خارج از شمول این آیین

د بـا تصـویب شـوراي مرکـزي خـود و تأییـد شـوراي        توانـ  مـی هر کانون  -2 تبصره
ها و واحدهاي تابعـه دانشـگاه در همـان شـهر،      ها، خوابگاه فرهنگی دانشگاه، در دانشکده
 .دفاتر وابسته خود را ایجاد کند

ها و واحدهاي تابعه یـک دانشـگاه    ها، خوابگاه در صورت استقرار دانشکده -3 تبصره
 .مجزا در واحدهاي مذکور وجود دارد صورت به، امکان تشکیل کانون در چند شهر

اي اسـت مکتـوب شـامل اهـداف، شـرح وظـایف،        کانون مجموعه اساسنامه -2ماده 
ها و مقررات اجرایی ویژه یک کانون که در قالـب   تشکیالت، شرایط عضویت، دستورالعمل

هـاي تکمیلـی آن و    ورالعملنامـه و دسـت   ، ضوابط ایـن آیـین  ها کانونضوابط کلی فعالیت 
الگوي تنظیم شده در اداره کل امور فرهنگی دستگاه توسط هیأت مؤسس کانون تـدوین  

 :گردد شود و در آن موارد ذیل ذکر می می
ی، تمامیت ارضـی و وحـدت و   خواهد بود که حاکمیت ملّ اي گونه بهفعالیت کانون  - 1
 -ي فرهنگـی ایرانـی  ها ارزشایران اسالمی را تحکیم کرده و در جهت تقویت ملّی  هویت

 .اسالمی باشد
، هـا  انجمـن خواهد بود که با وظایف سایر نهادها، شوراها،  اي گونه بهفعالیت کانون  - 2
و نشریات سیاسی دانشجویی و هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تـزاحم نداشـته    ها تشکل
 .باشد

یشنهادي هیأت مؤسس پس از تصویب مجمع عمـومی کـانون   پ اساسنامه -1 تبصره
 .است االجرا الزمو تأیید شوراي فرهنگی دانشگاه 

در مجمع عمومی کانون، بایـد   بپس از تصوی اساسنامهتغییرات اصالحی  -2تبصره 
 .به تأیید شوراي فرهنگی دانشگاه برسد
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دانشـگاه محـل    عضو کانون به هر یک از دانشجویان شاغل بـه تحصـیل در   -3ماده 
و در  آینـد  مینامه به عضویت کانون در  شود که مطابق این آیین فعالیت کانون اطالق می

حداقل تعداد اعضا جهـت فعالیـت یـک    . پردازند میکانون به فعالیت  اساسنامهچارچوب 
 .نفر است 15کانون 

ه د حداکثر در سه کانون عضـویت داشـت  توان میهر دانشجو در زمان واحد  -1 تبصره
 .باشد

 :شود لغو عضویت اعضاي کانون یا یکی از موارد زیر محقق می -2 تبصره
 ؛فراغت یا انصراف از تحصیل یا اخراج) الف
کانون با تشـخیص شـوراي مرکـزي کـانون و      اساسنامهعدم فعالیت در چارچوب ) ب

 ؛ي دانشگاهها کانونتأیید گروه ناظر بر فعالیت 
عضویت مجدد ایـن  (محرومیت از تحصیل به واسطه حکم قطعی کمیته انضباطی ) ج

سال پس از گذراندن دوران محرومیت تنها در صـورتی ممکـن خواهـد بـود کـه       فرد یک
 ).چهار پنجم اعضاي شوراي مرکزي برسد تصویب به

هرگاه عضو کانون در حین فعالیت مشـروط شـود، عضـویت وي از آغـاز      -3تبصره 
 .شود بعد از اعالم مشروطی لغو می سال نیم

مجمع عمومی کانون شورایی است متشکل از اعضاي کانون که جلسات آن  -4ماده 
، انتخاب اعضـاي  آنها هاي داخلی کانون و تغییرات نامه و آیین اساسنامهبه منظور تصویب 

اي مرکـزي  ها، دریافت گزارش فعالیت سـاالنه شـور   شوراي مرکزي کانون، تدوین اولویت
عـادي   طـور  بهي آن و استیضاح شوراي مرکزي یا اعضاي آن ها فعالیتکانون و نظارت بر 
براساس دعوت شوراي مرکزي یا به پیشنهاد یک  العاده فوق طور بهبار و  حداقل سالی یک

جلسات مجمع عمومی بـا حضـور حـداقل نصـف بـه      . شود سوم اعضاي کانون تشکیل می
 .و مصوبات آن با رأي اکثریت مطلق حاضران معتبر استعالوه یک اعضا رسمی است 

در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، باید ظرف یک ماه جلسه  -1تبصره 
 .این جلسه با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود. مجدد تشکیل شود

بـا رأي دو سـوم اعضـاي مجمـع عمـومی       اساسـنامه تصـویب تغییـرات    -2تبصره 
بایـد در   اساسـنامه اعمال تغییرات توسـط مجمـع عمـومی در     هرگونهست و ا پذیر امکان
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شوراي فرهنگی دانشـگاه تغییـرات اعمـال     که درصورتی. نامه صورت گیرد چارچوب آیین
مکتوب و مسـتدل بـه    صورت بهنامه بداند، نظرات خود را  را مغایر آیین اساسنامهشده در 

بر نظرات خود، مرجع نهایی رسیدگی گـروه  در صورت اصرار طرفین . کند میکانون ارایه 
 .ستا الجرا ناظر دانشگاه بوده و رأي این گروه قطعی و الزم

و نماینده مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه  ها کانوندبیر شوراي هماهنگی  -3تبصره 
 .ناظر در جلسات مجمع عمومی کانون شرکت کنند عنوان بهند توان می

ورایی است متشکل از سه تـا هفـت نفـر از اعضـاي     شوراي مرکزي کانون ش -5ماده 
ریـزي و   بـه منظـور برنامـه   ) فصـل سـوم  (نامـه   کانون که مطابق مفاد مندرج در این آیین

هاي مصـوب کـانون، توسـط مجمـع عمـومی کـانون انتخـاب         ها و اولویت اجراي سیاست
 .شود کانون تعیین می اساسنامهو وظایف آن مطابق  شوند می

ي فرهنگی دانشگاه شـورایی متشـکل از دبیـران    ها کانونماهنگی شوراي ه -6ماده 
ي فرهنگی دانشگاه، مدیرکل امور فرهنگی، نماینده نهاد نمایندگی مقـام معظـم   ها کانون

رییس ایـن شـورا مـدیرکل امـور فرهنگـی      . باشد میرهبري در دانشگاه و دبیر این شورا 
و با تأیید مدیر کل امور فرهنگـی   ها کانوندانشگاه است و دبیر این شورا منتخب دبیران 

ي دانشـگاه ظـرف یـک    ها کانونشوراي هماهنگی ). 17مطابق ماده . (دانشگاه خواهد بود
نامـه در صـورت وجـود حـداقل سـه کـانون در دانشـگاه         ماه پس از ابالغ نهایی این آیین

 .شود ینامیده م» شوراي هماهنگی« اختصار بهتشکیل و از این پس  17مطابق ماده 
عـالی   در هر دانشگاه یا مؤسسه آمـوزش  ها کانون  با هدف نظارت بر فعالیت -7ماده 

نهـاد   مسـؤول فرهنگی یـا عنـوان مشـابه،    ... یک گروه ناظر متشکل از معاون دانشجویی 
هاي نظارت  این گروه گزارش. شود نمایندگی و مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تشکیل می

ي دسـتگاه متبـوع خـود    هـا  کانونبه گروه مرکزي نظارت بر  سال نیمخود را در پایان هر 
 .ارسال خواهد کرد

هـاي نـاظر و    و گـروه  ها کانونو عملکرد  ها فعالیتبا هدف نظارت و ارزیابی  -8ماده 
، گـروه  ها کانوندر قبال فعالیت  کشور عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاهشوراي فرهنگی 

ر دستگاه مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی و مـدیرکل  در ه ها کانونمرکزي نظارت بر 
 هـا  دانشگاهامور فرهنگی دستگاه و معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در 
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 .شود تشکیل می
 :زیر است شرح به ها کانونوظایف گروه مرکزي نظارت بر 

قبـال   نظارت و ارزیابی عملکرد گـروه نـاظر و شـوراي فرهنگـی هـر دانشـگاه در       -1
 ؛ها کانوني ها فعالیت

 ؛ي هر دانشگاهها کانوننظارت و ارزیابی فعالیت  -2
ي هـا  کـانون هاي تخصصی  صدور مجوز، انحالل و نظارت و ارزیابی عملکرد مجمع -3

 ؛فرهنگی، هنري و اجتماعی دانشجویان
ي ها دانشگاهي فرهنگی، هنري و اجتماعی دانشجویان ها فعالیتبررسی و ارزیابی  -4

گـروه نـاظر و عنـداللزوم تحقیقـات میـدانی و       اي دوره هـاي  کشور با عنایت بـه گـزارش  
 ؛هاي نظارتی گزارش

این شورا مرجع نهایی رسیدگی به اختالفات احتمالی شوراي فرهنگی، گروه ناظر  -5
و حکـم ایـن شـورا در ایـن خصـوص       باشـد  مـی ي فرهنگی ها کانونهاي تخصصی  مجمع

 ؛و نافذ است االجرا الزم
انقـالب فرهنگـی و    عـالی  شـوراي نامه و مصوبات  نظارت بر حسن اجراي این آیین -6

 .نامه دستگاه و تفسیر این آیین

 ضوابط تشکیل و صدور مجوز -فصل دوم

نـد  توان مـی بـه فعالیـت فرهنگـی     منـد  عالقـه حداقل سه نفر از دانشجویان  -9ماده 
هـاي   هیأت مؤسس، تقاضاي خود را مبنی بر تشـکیل کـانون در یکـی از زمینـه     عنوان به

 اساسـنامه . نامه به دبیرخانـه شـوراي فرهنگـی دانشـگاه ارایـه کننـد       مندرج در این آیین
ایـن  . پیشنهادي کانون و ضـرورت تشـکیل آن بایـد بـه پیوسـت تقاضـانامه ارایـه شـود        

 :دانشجویان باید داراي شرایط زیر باشند
 ؛تحصیلی سال نیمگذراندن حداقل یک  )الف
تحصـیلی یـا    سـال  نـیم نداشتن حکم قطعی محرومیت از تحصیل به مـدت یـک   ) ب
 .بیشتر

هیأت مؤسس پس از تشـکیل مجمـع عمـومی و انتخـاب شـوراي مرکـزي        -تبصره
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 .شود کانون منحل می
روز پس از دریافت و ثبت تقاضا، نسبت  45شوراي فرهنگی دانشگاه ظرف  -10ماده 

 11مطـابق مـاده   (به صدور مجوز تأسیس کانون یا اعالم کتبی دالیل عدم صدور مجـوز  
 .کند میاقدام ) نامه این آیین
در صورت عـدم رسـیدگی بـه تقاضـاي تأسـیس کـانون در مهلـت مقـرر،          -11ماده 

سیس کانون یا اعالم نکردن دالیل عدم صدور مجوز توسـط  مخالفت شوراي فرهنگی با تأ
روز پـس از پایـان مهلـت     15د اعتـراض خـود را ظـرف    توانـ  میآن شورا، هیأت مؤسس 

گروه ناظر دانشگاه ظرف یک مـاه نسـبت بـه    . رسیدگی، به گروه ناظر دانشگاه اعالم کند
رأي . کنـد  مـی کتبـی اقـدام    صـورت  بهبررسی اعتراض هیأت مؤسس و صدور رأي نهایی 

 .است االجرا الزمگروه ناظر در این خصوص قطعی و 
 :زیر است شرح بهشرایط صدور مجوز براي کانون  -12ماده 

نامـه   ایـن آیـین   9اعضاي هیأت مؤسس کانون باید واجد شرایط مندرج در ماده ) الف
 ؛باشند
کانون باید کلیـه اجـزا نظیـر اهـداف و وظـایف،       اساسنامهدر ساختار پیشنهادي ) ب

مانند اعضاء و شیوه عضوگیري، مجمع عمومی، شوراي مرکزي و دبیر (ارکان و تشکیالت 
 ؛بینی شود نامه پیش مطابق مفاد این آیین) کانون
در زمینه مورد تقاضا در همـان دانشـگاه، کـانون مشـابهی کـه بـا مجـوز رسـمی         ) ج

 .وجود نداشته باشد کند میوراي فرهنگی دانشگاه فعالیت مدیرکل امور فرهنگی یا ش
د بدون استناد به یکی از موارد مندرج در توان میشوراي فرهنگی دانشگاه ن -13ماده 

 .نامه، از صدور مجوز کانون خودداري کند این آیین 9ماده 
و هـا   هـا، خوابگـاه   مجزا یا شاخه کانونی در دانشکده صورت بهتشکیل کانون  -تبصره

واحدهاي تابعه دانشگاه در همان شهر یـا شـهرهاي دیگـر بـا تصـویب شـوراي فرهنگـی        
 .است پذیر امکاندانشگاه 

براساس قوانین و مقررات دستگاه و دانشگاه منعی براي تشکیل آن کـانون وجـود   ) د
 .نداشته باشد

پس از صدور مجوز فعالیت کانون، هیـأت مؤسـس کـانون بایـد از طریـق       -14ماده 
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فراخوان عمومی و نصب اطالعیه در سطح دانشگاه اقدام به عضـوگیري رسـمی نمـوده و    
ظرف سه ماه پس از دریافت مجوز، نسبت به برگزاري اولـین مجمـع عمـومی بـا حضـور      

و برگـزاري انتخابـات    هاساسـنام نماینده مدیرکل امور فرهنگی دانشـگاه جهـت تصـویب    
در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صـادر شـده   . شوراي مرکزي کانون اقدام کند

 .لغو خواهد شد
چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاي کانون به حد نصاب تشـکیل کـانون    -1تبصره 

 .نرسد، مجوز کانون لغو خواهد شد) نفر 15(
أسـیس مجـدد همـان کـانون، از سـوي      در صورت لغو مجـوز، تقاضـاي ت   -2تبصره 

 .باشد میشوراي فرهنگی دانشگاه قابل بررسی 
نامـه، تعطـیالت    بینی شده در ایـن آیـین   هاي پیش ها و زمان کلیه مهلت -3تبصره 

 .شود را شامل نمی سال نیمنوروز، تابستان و بین دو 

 شوراي مرکزي -فصل سوم

ج تـا هفـت عضـو اصـلی و دو     اعضاي شوراي مرکزي کانون متشکل از پـن  -15ماده 
که با برگزاري انتخابات مجمع عمومی کانون و از میان اعضـاي   باشند می البدل علیعضو 

 :شوند میکانون انتخاب  اساسنامهمطابق سال  یک داراي شرایط زیر براي مدت
به استثناي مقـاطع تحصـیالت   (تحصیلی را گذرانده باشند  سال نیمحداقل یک ) الف
 ؛)تکمیلی
 ؛تا پایان دوره فعالیت شورا دانشجو باشند) ب
تحصیلی غیر متـوالی مشـروط نشـده     سال نیمتحصیلی متوالی یا سه  سال نیمدو ) ج
 ؛باشند
 ؛محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر نداشته باشند) د
شـجویان،  ي اسـالمی، شـوراهاي صـنفی دان   هـا  تشکلعضو شوراي مرکزي یا دبیر ) ه

ي علمـی و سـردبیر نشـریات    هـا  انجمـن بسیج دانشجویی و عضو شوراي مدیران  مسؤول
 ؛سیاسی دانشجویی دانشگاه نباشند

 .ي فرهنگی دانشگاه نباشندها کانونعضو شوراي مرکزي سایر ) و
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جلسات شوراي مرکزي کانون باید حداقل یک بار در ماه با حضور حـداقل   -16ماده 
دو سوم از اعضاي اصلی تشکیل شود و مصوبات آن با رأي اکثریت مطلق حاضران معتبـر  

 .است
کـانون، مصـوبات شـوراي     اساسـنامه کلیه مصوبات کانون بایـد منطبـق بـا     -تبصره

 .هاي دانشگاه باشد ها و اولویت هماهنگی و سیاست
در اولین جلسه شوراي مرکزي کانون، اعضاي شـورا یـک نفـر را از میـان      -17ماده 

دبیر کانون . کنند میدبیر کانون انتخاب و به مدیرکل امور فرهنگی معرفی  عنوان بهخود 
ریزي جلسات شوراي مرکزي کـانون و نظـارت بـر اجـراي مصـوبات آن،       یت برنامهمسؤول

و ارایـه گـزارش مسـتمر بـه آن شـورا و       هـا  کـانون شرکت در جلسات شوراي همـاهنگی  
یت کلیـه  مسـؤول همچنین . است دار عهدهرا  ها کانونمصوبات شوراي هماهنگی  گیري پی

 .امور حقوقی، اداري و قانونی کانون بر عهده دبیر آن است

 شوراي هماهنگی - فصل چهارم

نامـه،   یندر صورت وجود حداقل سـه کـانون در دانشـگاه مطـابق ایـن آیـ       -18ماده 
مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه ظرف یک ماه نسبت به تشکیل شوراي هماهنگی مطـابق  

ي حاضـر در اولـین جلسـه ایـن شـورا، سـه نفـر از        ها کانوندبیران . کند میاقدام  6ماده 
اداري حداقل مـدرك  (ي دانشگاه یا کارشناسان ها کانوندانشجویان عضو شوراي مرکزي 

ي هـا  فعالیتاي در حوزه  را که داراي سوابق برجسته و ارزنده دانشگاه) کارشناسی مرتبط
و مـدیرکل امـور    کننـد  مـی فرهنگی هستند، به مدیرکل امور فرهنگی دانشـگاه معرفـی   

به سال  یک روز پس از معرفی، یک نفر از ایشان را براي 15فرهنگی دانشگاه ظرف مدت 
 .کند میسمت دبیري شوراي هماهنگی منصوب 

توسط مدیرکل امور فرهنگـی دانشـگاه،    شدگان معرفیدر صورت عدم تأیید  -تبصره
شوراي هماهنگی براي یک بار دیگر ظرف یک هفته پس از اعـالم نظـر کتبـی مـدیرکل     

، در صورت تداوم اخـتالف، شـوراي   کند میامور فرهنگی دانشگاه سه نفر دیگر را معرفی 
 هـا  کـانون دبیـر شـوراي همـاهنگی    فرهنگی دانشگاه مرجع نهایی حل اختالف و انتخاب 

 .باشد می
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 :زیر است شرح بهوظایف شوراي هماهنگی  -19ماده 
ي هـا  فعالیـت ریـزي جهـت    ي دانشـگاه و برنامـه  هـا  کـانون ایجاد هماهنگی بین ) الف

 ؛ي مختلف دانشگاهها کانونمشترك میان 
و ارایه پیشنهاد به مدیر کـل امـور    ها کانونهاي کاري  ها و اولویت تدوین سیاست) ب

 ؛فرهنگی دانشگاه
و اعتبـارات   هـا  برنامـه و پیشنهاد  ها کانوني مصوب شوراي مرکزي ها برنامهتأیید ) ج

 ؛به مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه ها کانونز امورد نی
 ؛و نظارت بر اجراي دقیق آن و ابالغ آن جهت اجرا ها کانونآموزشی  تدوین برنامۀ ) د
شامل نحوه برگزاري انتخابات، نحوه رسیدگی بـه   ها کانوننامه داخلی  تدوین آیین) ه

 ؛ها کانونتوسط  ها طرحتخلفات و نظارت بر حسن اجراي 
ي اجرایـی بـا   هـا  برنامـه از جهـت مطابقـت مصـوبات و     ها کانوننظارت بر عملکرد ) و
 ؛نامه و مقررات کانون آیین
ي دانشـگاه بـا سـایر    هـا  کـانون ي ارتبـاط کـاري   ایجاد تسهیالت الزم جهت برقرار) ز

 .نهادهاي فرهنگی و دانشجویی داخل دانشگاه
ارتباط کاري با مراکز مرتبط خـارج از دانشـگاه از طریـق اداره کـل      هرگونه -تبصره

 .شود جام مینامور فرهنگی دانشگاه ا
یـک  شوراي هماهنگی با دعوت مکتوب دبیر از کلیه اعضا هر ماه حـداقل   -20ماده 

جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت دارد و مصـوبات  . کند میجلسه برگزار 
 .آن با رأي اکثریت مطلق حاضران معتبر است

در صــورت مغـایرت مصــوبات شــوراي همــاهنگی بــا قــوانین و مقــررات   -21مــاده 
عالی به تشخیص گروه ناظر دانشگاه و اصرار شوراي هماهنگی بر اجـراي مصـوبه،    آموزش

موضوع در جلسه مشترك گروه ناظر، ریـیس و دبیـر شـوراي همـاهنگی و دبیـر کـانون       
ی دانشـگاه جهـت حـل    مربوطه بررسی و در صورت عدم توافق، موضوع به شوراي فرهنگ

شوراي فرهنگی دانشـگاه ظـرف یـک مـاه نظـر نهـایی را اعـالم        . شود اختالف ارجاع می
 .ء استاالجرا الزمو نظر شوراي فرهنگی دانشگاه  کند می

یت مسـؤول نماینده و سخنگوي این شـورا،   عنوان بهدبیر شوراي هماهنگی  -22ماده 
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نظـارت بـر حسـن اجـراي مصـوبات و      و  گیري پیریزي جلسات شوراي هماهنگی،  برنامه
 .انجام کلیه مکاتبات شوراي هماهنگی را بر عهده دارد

استیضاح دبیر شورا با درخواست حداقل یک سوم اعضا و عزل وي با رأي  -23ماده 
ایـن   18تعیـین دبیـر جدیـد شـورا مطـابق مـاده       . گیرد صورت می حداقل دو سوم اعضا 

 .شود نامه انجام می آیین

 تخلفات و تنبیهات -فصل پنجم

، هـا  کـانون نامـه   دبیر و شوراي مرکزي کانون پایبند به آیـین  که درصورتی -24ماده 
نامه انضباطی دانشجویان نباشـد متخلـف    مصوب، مصوبات معتبر کانون یا آیین اساسنامه

 .باشند گو پاسخشود و باید  شناخته می
چنانچه شوراي مرکزي کانون جلسه مجمع عمومی ساالنه خـود را جهـت    -25ماده 

برگـزار  ) کـانون  اساسـنامه مندرج در (تعیین اعضاي شوراي مرکزي جدید در موعد مقرر 
نکند، شوراي هماهنگی موظف است ضمن صدور اخطار کتبی به دبیـر شـوراي مرکـزي    

. مجمـع عمـومی اقـدام شـود     کانون، دو ماه مهلت دهد تا نسبت به برگزاري انتخابات در
شوراي مرکزي کانون نسبت به برگزاري مجمع عمومی در مهلت مقرر اقدام  که درصورتی

در ایـن صـورت   . نماید مینکند، شوراي فرهنگی دانشگاه، شوراي مرکزي کانون را منحل 
 .شوراي هماهنگی، ظرف یک ماه اقدام به برگزاري جلسه مجمع عمومی خواهد کرد

به جز تعطیالت  (دبیر و شوراي مرکزي کانون سه ماه متوالی  که درصورتی -26ماده 
تشکیل جلسه ندهد، ضمن دریافـت اخطـار   ) تحصیلی سال نیمنوروز و تابستان و بین دو 

روز فرصت دارد نسبت به برگزاري جلسه شوراي مرکزي  15کتبی، از شوراي هماهنگی، 
ر مهلت مقـرر، شـوراي فرهنگـی دانشـگاه،     در صورت عدم اقدام الزم د. کانون اقدام کند

و شوراي هماهنگی موظف است ظرف یـک مـاه نسـبت     کند میشوراي مرکزي را منحل 
 .به تعیین تکلیف کانون مزبور اقدام نماید

تحصـیلی هـیچ فعـالیتی در سـطح      سال نیمچنانچه کانونی در طول یک  -27ماده 
دبیر کانون و شوراي مرکـزي را   دانشگاه نداشته باشد، شوراي هماهنگی در این خصوص

در صورت موجه نبودن ادله ارایه شده، بنا به نظر اکثریت مطلق . دهد میمورد سؤال قرار 
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شوراي هماهنگی ضمن صدور اخطار کتبی، مـدت یـک مـاه بـه دبیـر و شـوراي        ياعضا
در صورت عدم . مرکزي کانون مهلت خواهد داد تا نسبت به فعال کردن کانون اقدام کند

فعالیت کانون در این مدت، شوراي فرهنگی دانشگاه شوراي مرکـزي کـانون را منحـل و    
 .یف کانون مربوطه اقدام خواهد کردشوراي هماهنگی ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکل

چنانچه براساس نظر گروه ناظر و تأیید شوراي هماهنگی برنامه اجرا شده  -28ماده 
نامه باشد، دبیر کانون توسط گروه ناظر مـورد   این آیین 24توسط کانونی مغایر مفاد ماده 

ن مـورد نظـر   گیرد و در صورت موجه نبودن دالیل وي، گروه ناظر بر کـانو  سؤال قرار می
اخطار کتبی خواهد داد و در صورت دریافت دو اخطار، شوراي فرهنگی دانشـگاه، کـانون   

 .را منحل خواهد کرد
در صورت انحالل شوراي مرکزي کانون، اعضاي شوراي منحل شـده حـق    -29ماده 

 .نامزدي در انتخابات آتی را ندارند
راساس تخلفـات منـدرج   در صورت انحالل کانون توسط شوراي فرهنگی ب -30ماده 
منحل شده حـق درخواسـت تأسـیس مجـدد      اعضاي شوراي مرکزي کانونِ ،24در ماده 

 .همان کانون را ندارند
نفـر کمتـر شـود،     15تعداد اعضاي کانون پس از تشـکیل، از   که درصورتی -31ماده 

شوراي مرکزي کانون دو ماه فرصـت دارد نسـبت بـه عضـوگیري مجـدد و جلـوگیري از       
ا رأي شـوراي فرهنگـی دانشـگاه، مجـوز     بـ در غیر این صـورت  . کانون اقدام کندانحالل 

  .فعالیت کانون لغو خواهد شد

 بودجه و پشتیبانی -فصل ششم

نامـه و   مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه موظف است جهت اجراي این آیـین  -32ماده 
هـاي   سـتورالعمل ، تسهیالت مالی و پشتیبانی الزم را مطابق دها کانوني مصوب ها برنامه

تشکیالت و اعتبارات اداره کل امور فرهنگـی دانشـگاه بـا تصـویب شـوراي فرهنگـی در       
 .قرار دهد ها کانوناختیار 

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه در صورت امکان، فضاي فیزیکـی مناسـب    -1 تبصره
 .دهد میقرار آنها  را در اختیار ها کانونجهت فعالیت 
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د یکی از کارشناسان اداره کل امـور  توان میمدیرکل امور فرهنگی دانشگاه  -2 تبصره
 .منصوب کند ها کانونامور  مسؤول عنوان بهفرهنگی دانشگاه را 

هاي مترتـب بـر    و هزینه ها کانوني ها فعالیتبودجه و اعتبارات مورد نیاز  -33ماده 
در بودجه ساالنه اداره ) است شوراي فرهنگی دانشگاه رسیده تصویب بهکه (نامه  این آیین

فرهنگی دانشـگاه  .... بینی و از محل اعتبارات دانشجویی  کل امور فرهنگی دانشگاه پیش
ها نیـز   هاي سایر دستگاه د از کمکتوان میمدیر کل امور فرهنگی دانشگاه . شود تأمین می

 .مند شود بهره
ي فعال، از محل اعتبـارات  ها کانوند سالیانه به منظور حمایت از توان میدستگاه  - تبصره

 .کمک در اختیار اداره کل امور فرهنگی دانشگاه قرار دهد عنوان بهفرهنگی مبالغی را 

ي فرهنگی، هنري، اجتماعی و ها کانونهاي تخصصی  مجمع -فصل هفتم
 ي کشورها دانشگاهدینی دانشجویان 

ي فعال در یک زمینه یک موضـوع فعالیـت در چـارچوب    ها کانوندبیران  -34ماده 
ي فرهنگـی، هنـري، اجتمـاعی و دینـی     هـا  کـانون نامه و دسـتورالعمل مجمـع    این آیین

ي دسـتگاه مجـوز تأسـیس و    هـا  کـانون ند از گروه مرکزي نظـارت بـر   توان میدانشجویی 
 .ي مورد نظر را درخواست نمایندها کانونفعالیت مجمع تخصصی 

هـاي فعالیـت کـانون دانشـجویی اعـم از       هـا و موضـوع   یـک از زمینـه  هر  -35ماده 
نـد مجمـع   توان مـی نامـه   فرهنگی، هنري، اجتماعی و دینی مصرح در ماده یک این آیـین 

تخصصی کانون مرتبط را تأسیس نموده و فعالیت نمایند مشروط بر اینکـه در چـارچوب   
ي هـا  کـانون مرکزي نظـارت بـر   نامه و دستورالعمل و پس از اخذ مجوز از گروه  این آیین

 .دستگاه اقدام نمایند
ي فرهنگـی،  هـا  کانونهاي تخصصی  تشکیل و فعالیت مجمع  دستورالعمل -1تبصره 

 تنامه، ضوابط و مقررات دستگاه و مصـوبا  هنري، اجتماعی و دینی در چارچوب این آیین
تهیـه و   نامـه  عالی انقالب فرهنگی حـداکثر سـه مـاه پـس از تصـویب ایـن آیـین        شوراي

ي فرهنگـی، هنـري، اجتمـاعی و دینـی     هـا  کـانون گـروه مرکـزي نظـارت بـر      تصویب به



  413  / فرهنگی :هشتمبخش 

 

در ایـن دسـتورالعمل چگـونگی و مقـررات مربـوط بـه       . دانشجویی دستگاه خواهد رسید
هـاي تخصصـی    تأسیس، فعالیت، ارکـان، انتخابـات، تشـکیل جلسـات و انحـالل مجمـع      

 .نشجویی مورد اشاره قرار خواهد گرفتي فرهنگی، هنري، اجتماعی و دینی داها کانون
هاي تخصصی موجود بـراي ادامـه فعالیـت بایـد از گـروه مرکـزي        مجمع -2 تبصره

 .نظارت بر کانون مجوز فعالیت دریافت نمایند
نظارت بر انتخابات و حمایت از فعالیـت هـر مجمـع تخصصـی بـر عهـده        -36ماده 
گی دستگاه به نمایندگی از گروه مرکزي مستقر در اداره کل امور فرهن ها کانوندبیرخانه 
 .ي دانشجویی دستگاه خواهد بودها کانوننظارت بر 

 نامه ابالغ، اجرا و تفسیر آیین -فصل هشتم

ي فرهنگی هر دستگاه مرجع تفسیر ایـن  ها کانونگروه مرکزي نظارت بر  -37ماده 
هاي تکمیل آن است و وظیفه نظارت بـر حسـن    نامه و تدوین و تصویب دستورالعمل آیین

 .بر عهده دارد ها دانشگاهنامه را در  اجراي این آیین
ي هـا  کـانون اداره کل امور فرهنگی هر دانشگاه موظف است گزارش فعالیت  -تبصره

 .لی به اداره کل امور فرهنگی دستگاه ارسال نمایندتحصی سال نیمخود را در هر 
انـد،   فعـال بـوده   هـا  دانشـگاه نامـه در   یی که پیش از ابـالغ آیـین  ها کانون -38ماده 
 .نامه حاضر منطبق کنند حداکثر ظرف دو ماه وضعیت خود را با مفاد آیین موظفند

ي مشـابه در سـایر   ها نامه مطابق عنوان کلیه عناوین یاد شده در این آیین -39ماده 
 .ي تابعه خواهد بودها دانشگاهها و  دستگاه

تبصـره در تـاریخ    25مـاده و   40فصـل،   8نامه در یـک مقدمـه،    این آیین -40ماده 
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش     فنـاوري وزراي علـوم، تحقیقـات و    تصـویب  به 02/04/88

 .پزشکی رسید
  

مصطفی معین -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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ادبی ، ي علمیها انجمن تأسیستشکیل و صدور مجوز  نحوه
  7/8/70مورخ  262 مصوب جلسه و هنري

  انقالب فرهنگی عالی شوراي
و آنهـا   ادبی و هنري و موافقت نهایی با تشـکیل ، ي علمیها انجمن تأسیس -1ماده 

برحسـب مـورد بـر    آنها  و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار تأسیسصدور مجوز 
درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنـگ  ، بهداشت، عالی آموزشعهده وزارت فرهنگ و 

  .و ارشاد اسالمی است
، انتفاعی دارند و به فعالیت علمیغیر ادبی و هنري جنبه، ي علمیها انجمن -2ماده 

س مؤسـ  هیـأت بـه نـام   آنهـا   و پروانه پردازند میهنري و پژوهشی در رشته مربوط ، فنی
  .صادر خواهد شد

وزارت  تصـویب  بـه و هرگونه تغییر در مواد آن بایـد   ها انجمناین  اساسنامه -3ماده 
  .مربوط برسد

ي مـذکور و بررسـی صـالحیت    هـا  انجمـن  تأسـیس رسیدگی به درخواست  -4ماده 
بـا کمیسـیونی اسـت کـه     آنهـا   مـدیره و تصـویب   هیأتمؤسس و  هیأتعلمی و عمومی 

  .گردد مینظر وزیر مربوط تشکیل  تحت
درمـان و آمـوزش پزشـکی    ، یکی از اعضاي کمیسیونی که وزارت بهداشـت  -تبصره

بایـد از طـرف سـازمان نظـام      گـردد  مـی ي علمی مربـوط تشـکیل   ها انجمنبراي بررسی 
  .پزشکی تعیین شود

چگـونگی تشـکیل    و شـرح وظـایف کمیسـیون و    4ترکیب کمیسیون ماده  -5ماده 
لغو پروانه و ، و نحوة رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت ها انجمنبررسی تخلفات  هیأت

وزراي فرهنــگ و  تصـویب  بـه خواهـد بـود کـه     اي نامـه  آیـین مطـابق   هـا  انجمـن انحـالل  
  .ارشاد اسالمی خواهد رسیدو درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ ، بهداشت، عالی آموزش
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ماده و یک تبصره در دویسـت و شصـت و دومـین جلسـه      6این مصوبه در  -6ماده 
رسـید و جـایگزین مصـوبه شـماره      تصـویب  بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي 7/8/70مورخ 
  .گردد میمنظور و مصوبه اخیر الذکر لغو  5/6/70دش مورخ / 1906

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع  نامه آیین
عالی، بهداشت،  وزراي فرهنگ و آموزش مصوب 4ماده 

  درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی
 7/8/70در جهت اجراي مصوبه دویسـت و شصـت و دومـین جلسـه مـورخ       -1ماده 

ادبـی و هنـري   ، ي علمـی هـا  انجمـن  تأسـیس انقـالب فرهنگـی مبنـی بـر      عـالی  شوراي
ي هـا  وزارتخانهدر هر یک از  نامه آیینکمیسیونی با ترکیب و شرح وظایف مندرج در این 

درمان و آمـوزش پزشـکی و فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی      ، بهداشت، عالی آموزشفرهنگ و 
  .گردد میتشکیل 

ي علمـی غیرپزشـکی در وزارت فرهنـگ و    هـا  انجمـن رسـیدگی بـه امـور     -تبصره
درمـان و آمـوزش   ، ي علمـی گـروه پزشـکی در وزارت بهداشـت    هـا  نانجمـ ، عالی آموزش

  .ي هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام خواهد شدها انجمنپزشکی و 
نفر عضو به انتخاب وزیر مربوط با ترکیب ذیل تشـکیل   7تا  6کمیسیون از  -2ماده 

  .شود می
مدیرکل یـا مسـؤول حقـوقی    ، وزارتخانه ربط ذيدو تا سه نفر از مسؤوالن  -1تبصره 

و پژوهشـی   عـالی  آمـوزش و مؤسسـات   هـا  دانشگاهعلمی  هیأتسه تن از اعضاي ، وزارت
 اننظـر  صاحبتن از  3ي هنري ها انجمنکمیسیون رسیدگی به امور  درخصوص کشور و

  .در امور فرهنگی و هنري
  .شود میرییس کمیسیون با حکم وزیر مربوط منصوب  -2تبصره 
ابـالغ آراء و  ، ثبت و ضـبط صـورت مـذاکرات   ، یت تشکیل جلساتمسؤول -3تبصره 

احکام کمیسیون و دعوت از اعضا براي شرکت در جلسات با دبیر کمیسیون است کـه بـا   
عضـو کمیسـیون   غیر صـالح  ذيحکم رییس کمیسیون از بین اعضاي کمیسیون یا افـراد  

جلسـات شـرکت   در رأي  در صورت اخیر دبیـر کمیسـیون بـدون حـق    . شود میمنصوب 
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  .خواهد کرد
بـراي مـدت دو سـال انتخـاب      1علمـی موضـوع تبصـره     هیـأت اعضـاي   -4تبصره 

  .بالمانع استآنها  و تجدید انتخاب شوند می
و  نظـر  صـاحب از افـراد   دتوانـ  مـی رییس کمیسیون حسب مـورد و لـزوم    -5تبصره 
ایـن   در. دعـوت کنـد  آنهـا   عضو براي شرکت در جلسات و کسب نظـر از غیر متخصصین

  .شرکت نخواهند داشت گیري رأي حال افراد مدعو در
  :زیر است شرح بهوظایف کمیسیون  -3ماده 

ــویب  -3-1 ــا دســتورالعملبررســی و تص ــل   ه ــورد عم ــوابط م ــی و ض و روش اجرای
  .ربط ذيوزیر  تأییدکمیسیون و اجراي آن پس از 

  .تأسیسانجمن و صدور مجوز  تأسیسرسیدگی به درخواست  -3-2
  .مدیره هیأتمؤسس و  هیأتي علمی و عمومی اعضاي ها صالحیتبررسی  -3-3
  .انجمن تأسیسصدور مجوز  -3-4
  .مصوب اساسنامهانجمن و تصویب هرگونه تغییر در  اساسنامهتصویب  -3-5
نحـوه  ، بررسـی تخلفـات   هیـأت و ضوابط مربوط به تشکیل  ها نامه آیینتصویب  -3-6

  .ي مربوطها مجازاترسیدگی به تخلفات و تعیین 
  .ها انجمننظارت بر عملکرد  هیأتبررسی تخلفات و  هیأتتعیین  -3-7
  .داخلی کمیسیون نامه آیینتصویب  -3-8
  .ها انجمنتعیین نماینده براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات  -3-9
  .ها انجمننظارت بر حسن انجام کار  -3-10
  .بررسی تخلفات هیأتتصویب تصمیمات  -3-11

 يگیـر  تصمیمو  یابد میجلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضاء رسمیت  -4ماده 
  .موافق مشروط خواهد بودرأي  4مطروحه به کسب حداقل  مسایل درخصوص
ي هـا  صـالحیت حسب مورد و نیاز بـراي رسـیدگی بـه     دتوان میکمیسیون  -5ماده 

نسـبت بـه تشـکیل     هـا  انجمـن مـدیره   هیـأت مؤسس یـا   هیأتعلمی و عمومی اعضاي 
  .هاي تخصصی اقدام کند کمیته

هـاي تخصصـی    عضو کمیسیون براي عضویت در کمیتـه غیر انتخاب افراد -1تبصره 
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  .بالمانع است
آراي کمیته تخصصی در صورت تنفیذ از سوي کمیسیون معتبر شـناخته   -2تبصره 
  .خواهد شد
مؤسس انجمن که در هـیچ حـال    هیأتانجمن باید توسط  تأسیستقاضاي  -6ماده 

پیشـنهادي بـه کمیسـیون ارسـال      اساسـنامه نفر کمتر نخواهد بود همراه  3از آنها  تعداد
  .گردد

انجمنی به همان نـام یـا بـا همـان      که در صورتیتقاضاي کمیسیون انجمن  -تبصره
  .نوع فعالیت در آن رشته موجود باشد پذیرفته نخواهد شد

  :مدیره باید داراي شرایط زیر باشند هیأت مؤسس و هیأتاعضاي  -7ماده 
  .تابعیت ایران -7-1
  .جمهوري اسالمی ایران قانون اساسیالتزام به  -7-2
نداشتن نقش مـؤثر در تحکـیم رژیـم گذشـته و     ، نداشتن سوء پیشینه کیفري -7-3

  .ي محارب با نظامها گروهعدم وابستگی به احزاب و 
ادبـی و هنـري مناسـب حسـب     ، فنـی ، داشتن سطح تحصیلی و تجارب علمی -7-4

  .مورد به تشخیص کمیسیون مربوط
  :مؤسس باید حاوي نکات زیر باشد هیأتپیشنهادي  اساسنامه -8ماده 

  .موضوع فعالیت و نام آن، هدف از تشکیل انجمن -8-1
  .حدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن، شرح وظایف، ارکان تشکیالت -8-2
  .شرایط عضویت در انجمن -8-3
  .نحوة انتخاب مسؤوالن و کارگزاران انجمن -8-4
  .ها شهرستانمرکز اصلی انجمن و نحوة فعالیت احتمالی مراکز انجمن در  -8-5
  .مالی انجمن تأمینمنابع  -8-6
  .مدت فعالیت -8-7
  .ترتیب انحالل و تسویه -8-8

برابـر مقـررات    دتوانـ  میمؤسس  هیأت، انجمن تأسیسپس از صدور مجوز  -9ماده 
  .مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام کند
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 تأسـیس مـاه از صـدور مجـوز     6مؤسس موظف اسـت ظـرف مـدت     هیأت -10ماده 
نسبت به تشـکیل مجمـع عمـومی و برگـزاري انتخابـات اقـدام و        اساسنامهانجمن طبق 

  .مدیره منتخب را به کمیسیون معرفی کند هیأت
مصـوب بـا    اساسـنامه شـرایط منـدرج در    جلسه مجمع عمومی با رعایـت  -1تبصره 

  .یابد میکمیسیون مربوط رسمیت  االختیار تامحضور نماینده 
  .یابد میکمیسیون رسمیت  تأییدمدیره انتخابی پس از  هیأت -2تبصره 

سال است و انجمن موظف اسـت سـه    4مدت اعتبار پروانه صادره حداکثر  -11ماده 
تجدید پروانه انجمن را بـه کمیسـیون تسـلیم     ماه قبل از انقضاي مدت مذکور درخواست

  .نماید
و نیـز رسـیدگی بـه تخلفـات      هـا  انجمـن ي هـا  فعالیتنظارت بر  منظور به -12ماده 
  :شود میرسیدگی به تخلفات با ترکیب زیر تشکیل  هیأتآنها  احتمالی

علمـی یـا    هیـأت از اعضـاي   نفـر  یـک از مسؤوالن اجرایی وزارت و  نفر یک -1تبصره 
مدیر کل یا مسـؤول  ، ی که در کمیسیون عضویت دارند به انتخاب کمیسیوناننظر صاحب

  .حقوقدان به انتخاب کمیسیون نفر یک، حقوقی وزارتخانه
سال است و انتخاب مجـدد آنـان بالمـانع     2 هیأتمدت عضویت اعضاي  -2تبصره 

  .است
  .داشت را برعهده خواهد هیأتسمت دبیري ، مسؤول اجرایی وزارت -3تبصره 
 ها تصمیمو  یابد میبا حضور دبیر و دو عضو دیگر رسمیت  هیأتجلسات  -4تبصره 

  .شود میموافق اتخاذ رأي  با اکثریت سه
و تصـویب کمیسـیون در مـورد     هیـأت تنبیهـاتی کـه براسـاس پیشـنهاد      -13ماده 

  :زیر است شرح بهاعمال شود  دتوان می ها انجمن
  ؛تذکر کتبی -13-1
  ؛سال یکتعطیل موقت از سه ماه تا  -13-2
  .لغو پروانه و انحالل انجمن -13-3

هرگاه انجمن مرتکب خالفی شود کـه بنـابر قـوانین کشـوري مسـتوجب       -5تبصره 
  .قضایی ارسال خواهد شد صالح ذيکیفر باشد پرونده مربوط به مراجع 
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وجـود کـه   ي علمـی و هنـري م  هـا  انجمـن از این پس کلیه امور مربوط به  -14ماده 
و از  نامـه  آیـین براسـاس ضـوابط ایـن    ، اند شده تأسیسپیش از این با مجوز وزارت کشور 

  .طریق کمیسیون مربوط انجام خواهد شد
وزراي فرهنــگ و  تصــویب بــهبنــد  26تبصــره و  16مــاده و  14در  نامــه آیــینایــن 

درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده است و ، بهداشت، عالی آموزش
  .ستاالجرا الزماز تاریخ ابالغ 

  
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت - عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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و  ها دانشگاهتشکیل انجمن علمی دانشجویی  اساسنامه
  12/7/1377مصوب  عالی آموزش مؤسسات
  عالی آموزشفرهنگ و  تراوز

  مقدمه
ي خود جوش علمی و پژوهشی دانشجویان و شناسـایی  ها فعالیتحمایت از  منظور به

در مسیر بالندگی علمی و فرهنگـی و  آنها  و هدایت مند عالقهو جذب دانشجویان مبرز و 
ي هـا  انجمـن ، ي پژوهشـی ها عرصههاي گروهی در  گسترش فرهنگ مشارکت و همکاري

  .شود میکشور تشکیل  عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه یدانشجویعلمی 
  اهداف -1ماده 

، ي علمــیهــا عرصــهتقویــت خالقیــت و شــکوفایی اســتعداد دانشــجویان در   -1-1
  ؛پژوهشی

ي گروهـی در  هـا  فعالیـت افزایش سطح مشارکت و روح همکاري و همیـاري و   -1-2
  ؛میان دانشجویان

از مشـارکت آنـان در ارتقـاي     گیـري  بهرهشناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و  -1-3
  ؛فضاي علمی دانشگاه

  .علمی و پژوهشی دانشجوییي ها فعالیتقانونمند کردن و نهادینه ساختن  -1-4
 ارکان -2ماده 

  ؛شوراي علمی مرکزي دانشجویان دانشگاه -
  .ها دانشکده دانشجوییهاي علمی  هسته -

 ها دانشکدههاي علمی دانشجویی  هسته -3ماده 
ي کارشناسـی و  هـا  دورههاي علمی دانشجویی دانشکده از دانشـجویان زبـده    هسته -

و باالتر باشد و دانشجویان دوره  16آنها  قبلی سال نیمکارشناسی ارشد که معدل کل 
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  .شود میو باالتر تشکیل  17دکترا با معدل 
و کمتـر از آن   300دانشجویان جدیدالورودي که در آزمون سراسري رتبه  -1تبصره 

  .هاي علمی درآیند به عضویت هسته ندتوان میند دستآوردهارا به 
هاي علمـی دانشـجویی احـراز حـد نصـاب       شرط ادامه عضویت در هسته -2تبصره 

  .باشد میتحصیلی  سال نیمعلمی تعیین شده در این ماده براي هر 
  .نفر باشد 5هاي علمی نباید کمتر از  هسته يحداقل تعداد اعضا -3تبصره 

  ها دانشکدههاي علمی دانشجویی  شرح وظایف هسته -4ماده 
  ؛هاي علمی در هسته ها دانشکدهجذب دانشجویان زبده و ممتاز  -

گان زبده و ممتاز دانشـگاه نیـز بـا موافقـت ریاسـت دانشـگاه       آموخت دانش -1تبصره 
  .هاي علمی حضور یابند در جلسات هسته ندتوان می

  ؛انتشار نشریات علمی دانشجویی -
شـوراي علمـی مرکـزي     تأییـد ي تحقیقـاتی و اجـراي آن پـس از    هـا  پروژهتعریف  -

  ؛دانشجویان با پشتیبانی معاونت دانشجویی دانشگاه
دانشجویان مشروطی بـا   ویژه بههمکاري در امر ارتقاي سطح آموزشی دانشجویان و  -
  ؛ماهنگی با معاون آموزشی دانشگاهه
  ؛ي تحقیقاتی دانشگاهها پروژهعلمی دانشکده در اجراي  هیأتهمکاري با اعضاي  -
  ؛تشکیل جلسات منظم بحث و تبادل نظر علمی -
  ؛به شوراي علمی مرکزي دانشجویان) بار یکهر سه ماه ( گزارش عملکرد ارایه -
پژوهشـی بـا تصـویب شـوراي علمـی       ي علمـی و هـا  جشنوارهها و  برگزاري همایش -

  .مرکزي دانشجویان
را  نفـر  یـک هاي علمـی دانشـکده در اولـین جلسـه از میـان خـود        هسته -2تبصره 

  .پذیرد میدعوت اعضا توسط دبیر هسته صورت . نمایند میدبیر انتخاب  عنوان به
  شوراي علمی مرکزي دانشجویان دانشگاه -5ماده 

  ؛)شورا رییس( معاونت دانشجویی دانشگاه - 1
  ؛)دبیر( مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه - 2
  ؛مدیر کل فرهنگی - 3
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  ؛مدیر کل امور آموزشی دانشگاه - 4
  .ها دانشکدههاي علمی دانشجویی  دبیران هسته - 5

مدیر کل امور دانشجویی در ، در صورت فقدان مدیرکل فرهنگی در دانشگاه -تبصره
  .یابد میجلسات حضور 

 ي دانشجویانشرح وظایف شوراي علمی مرکز -6ماده 
 ؛اهتمام به انتشار نشریه علمی و دانشجویی دانشگاه -
  ؛ها دانشکدههاي علمی  شده از سوي هسته ارایهي پژوهشی ها طرحتصویب  -
مؤسسـات  ، براي بازدیدهاي علمی دانشـجویان از مراکـز علمـی کشـور     ریزي برنامه -

  ؛صنعتی و فرهنگی
  ؛هاي علمی هسته يتسهیالت ویژه کمک آموزشی به اعضا ارایهبراي  ریزي برنامه -
و  هـا  جشـنواره بـراي برگـزاري    هـا  دانشـکده هاي علمی  تصویب پیشنهادهاي هسته -

  ؛ي مختلفها رشتههاي علمی دانشجویان در  همایش
هـاي   هـاي علمـی بـه شـبکه     هسـته  ياعضا دستیابیایجاد تسهیالت مناسب براي  -

  ؛هانعلمی منطقه و ج رسانی اطالع
 تأییـد با  ربط ذيپیشنهاد چاپ و انتشار آثار علمی برجسته دانشجویان به نهادهاي  -

  ؛معاونت دانشجویی
ــی در     - ــته علم ــو هس ــجویان عض ــراي عضــویت دانش ــب ب ــهیالت مناس ایجــاد تس

  .و مراکز علمی ها دانشگاههاي سایر  کتابخانه
  ساختار اجرایی -7ماده 

در اولین جلسه شـوراي علمـی    ها دانشکدههاي علمی  ي اجرایی هستهها دستورالعمل
  .خواهد رسید تصویب بهمرکزي دانشجویان 

مصوبات علمی و پژوهشی شوراي علمی مرکزي دانشجویان کـه بـراي دانشـگاه     - تبصره
  .باشد میمعاون دانشجویی دانشگاه قابل اجرا  تأییدایجاد تعهدات مالی خواهد نمود با 

 تصویب به 12/7/1377تبصره در تاریخ  7ماده و  8با یک مقدمه و  اساسنامهاین  - 8ماده 
  .باشد میقابل اجرا  ها دانشگاهو از تاریخ ابالغ به  رسد می عالی آموزشوزیر فرهنگ و 

  
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی -عالی آموزشوزیر فرهنگ و   
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مصوبه  هاي علمی دانشجویی ها و اتحادیه انجمن نامه آیین
  فناوريعلوم، تحقیقات و  تراوز 18/9/1387

  مقدمه
هـاي کشـور،    به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخـالق علمـی در دانشـگاه   

هـاي   تقویت روحیه و بنیه علمی دانشـجویان مسـتعد و توانمنـد و فـراهم آوردن زمینـه     
ي و خالقیت آنـان  از توانمند گیري بهرههاي جمعی علمی، همچنین  مناسب براي فعالیت

هـاي علمـی    انجمـن  ،يافـزار  نـرم در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علـم و جنـبش   
 کشـور  عـالی  آموزشها و مؤسسات  هاي مختلف دانش با حمایت دانشگاه دانشجویی حوزه

  . پردازند میو به فعالیت  شوند مینامه تشکیل  طبق مفاد این آیین

  تعاریف، اهداف و کلیات  -بخش اول
بـه مشـارکت    مند عالقههاي علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان  انجمن -1ماده 
  . هاي علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است در فعالیت

د توانـ  مـی در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهی یک انجمن علمی  -1تبصره 
  . تشکیل شود
بـه تشـکیل انجمـن     منـد  القهعدانشجویان دو یا چند رشته  که درصورتی -2تبصره 

  . نامه اقدام نمایند ند طبق ضوابط این آیینتوان میباشند  اي رشتهعلمی دانشجویی بین 
هـاي علمـی، تشـکیالتی دانشـجویی، غیرانتفـاعی و بـین        اتحادیـه انجمـن   -2ماده 

هـاي علمـی در رشـته دانشـگاهی اسـت کـه در        دانشگاهی و متشکل از دبیـران انجمـن  
  . پردازد شود و به فعالیت می نامه و دستورالعمل آن تشکیل می چارچوب ضوابط این آیین
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  : هاي علمی عبارتند از فعالیت -3ماده 
  ؛و نقد علمی مناظره -1
  ؛هاي تخصصی اندیشی و نشست هم -2
  ؛هاي علمی مطالعات و پژوهش -3
  ؛ي علمیها یافتهنشر و ترویج  -4
  .هاي کمک آموزشی فعالیت -5

هـاي   هاي انجمـن  و اتحادیه ها ي فعالیت انجمنها عرصهبرخی از مصادیق و  - تبصره
  : علمی عبارتند از

  ؛هاي تخصصی و تقویتی و تشکیل کارگاهي آموزشی تکمیلی ها دورهبرگزاري  -1
داخلـی  (ها و مسابقات علمـی   ، کنفرانسها جشنوارهبرگزاري و همکاري در اجراي  -2

  ؛)و خارجی
اي و  هاي رایانـه افزار نرمتولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی،  -3
  ؛آموزشی -علمیهاي  فیلم

  ؛فناوريهاي علمی از مراکز علمی، صنعتی و  ریزي و اجراي بازدید برنامه -4
  ؛هاي مرتبط با اهداف انجمن کلیه فعالیت درخصوص رسانی اطالع -5
هـاي   هـاي علمـی، فعالیـت    حمایت و تشویق مادي و معنوي از ابتکارات، خالقیت -6

  .پژوهشی و اختراعات دانشجویان
هاي علمی عبارتنـد   هاي انجمن ها و اتحادیه اهداف تشکیل و فعالیت انجمن -4ماده 

  : از
هاي مناسب براي شکوفایی اسـتعدادها، بـرانگیختن خالقیـت علمـی      ایجاد زمینه -1

از توانمندي ایشان در تقویـت و تحقـق فضـاي     گیري بهرهگان و آموخت دانشدانشجویان، 
  ؛علمی دانشگاه

هـاي علمـی جمعـی و نهادینـه      بت دانشجویان در فعالیـت افزایش مشارکت و رقا -2
  ؛ها ساختن این فعالیت

هاي علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشـجویان در امـر    حمایت از فعالیت -3
  ؛آموزش و پژوهش

  ؛هاي مختلف جامعه عالی با بخش تقویت و تحکیم پیوندهاي نظام آموزش -4
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از توان علمی اعضاي هیـأت   گیري بهرهن با تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویا -5
  .علمی

  ارکان و تشکیالت  -بخش دوم
ها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاهی اعضـاي   دانشجویان کلیه گرایش -5ماده 

  .روند انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می
دل البـ  عضو علی 2عضو اصلی و  5شوراي مدیریت انجمن علمی متشکل از  -6ماده 

است که با انجام انتخابات از میان اعضاي انجمن، با رأي مستقیم آنان و کسـب اکثریـت   
  .شوند میانتخاب سال  یک نسبی آرا براي مدت

دانشـجو   500هایی با فراگیري بـیش از   البدل در رشته اعضاي اصلی و علی - تبصره
  . البدل خواهد بود عضو علی 2عضو اصلی و  7متشکل از 
  :وظایف شوراي مدیریت عبارتند از -7ماده 

پژوهشـی و ایجـاد    -هـاي علمـی   و خالق بـه فعالیـت   مند عالقهجذب دانشجویان  -1
  ؛ها گونه فعالیت انگیزه براي مشارکت در این

هـاي ادواري و سـاالنه    ریزي، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظـارت بـر فعالیـت    برنامه -2
  ؛انجمن
هـاي علمـی    هاي علمی دانشجویی و انجمن ر انجمنبرقراري ارتباط مستمر با دیگ -3

  ؛ها تخصصی داخل و خارج دانشگاه
هـاي   هاي خارج از دانشگاه براي انجام فعالیـت  برقراري ارتباط با نهادها و سازمان -4

  ؛مشترك
  ؛هاي پژوهشی و مطالعاتی ریزي و پیشنهاد همکاري براي اجراي طرح برنامه -5
  ؛انجمن علمی و اخذ تأیید آن از مدیریت فرهنگی دانشگاه اساسنامهتصویب  -6
 ربـط  ذيهمکاري و ارتباط مستمر با مدیر و اعضاي هیأت علمی گـروه آموزشـی    -7

  ؛)3موضوع ماده (هاي علمی انجمن  براي تحقق اهداف و فعالیت
  ؛آنها ي مختلف کاري و نظارت بر عملکردها کمیتهتشکیل  -8
  ؛برگزاري انتخابات شوراي مدیریت دوره بعد -9
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، هـا  برنامـه هاي مالی  حفظ و نگهداري وسایل و تجهیزات انجمن، تصویب هزینه -10
  ؛ساالنه و ارسال آن به مدیر فرهنگی دانشگاه طور بهتنظیم و ارایه گزارش مالی انجمن 

  .ي ساالنه و ارایه آن به مدیر فرهنگیها برنامهتدوین  -11
دبیر شـورا انتخـاب    عنوان بهشوراي مدیریت انجمن یکی از اعضاي خود را  -8ماده 

  .کند میو به رییس دانشکده و مدیر فرهنگی دانشگاه اعالم  کند می
 گیـري  پیدبیر انجمن مسؤولیت برگزاري جلسات شوراي مدیریت انجمن و  -9ماده 

هـاي علمـی    نو نظارت بر اجراي مصوبات آن، شرکت در جلسات شـوراي دبیـران انجمـ   
همچنـین  . دانشکده یا دانشگاه و ارایه گزارش مستمر به شوراي مدیریت را بر عهده دارد

  .دبیر انجمن مسؤول انجام کلیه امور حقوقی و اداري انجمن است
  :شوراي دبیران -10ماده 

انجمن علمی دانشجویی تشـکیل شـده باشـد شـوراي      5هایی که حداقل  در دانشگاه
هـاي علمـی    علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیـه انجمـن  هاي  دبیران انجمن

  .شود دانشجویی تشکیل می
نـد شـوراي   توان مـی انجمن علمی داشته باشـند   3هایی که حداقل  دانشکده - تبصره

هاي علمی دانشکده را تشکیل دهند که وظایف شوراي دبیران دانشگاه بـه   دبیران انجمن
  .ددگر جز بند دوم به آن تفویض می

دبیـر   عنـوان  بهیک نفر از اعضاي شوراي دبیران دانشکده به انتخاب ایشان  -11ماده 
هـاي   شود که به نمایندگی از این شـورا در شـوراي دبیـران انجمـن     این شورا انتخاب می

  .کند میعلمی دانشگاه شرکت 
 هاي علمی آن دانشکده در دبیر شوراي دبیران هر دانشکده به تعداد انجمن - تبصره

  .باشد میشوراي دبیران دانشگاه داراي حق رأي 
نفـر   هاي علمی دانشجویی دانشگاه از میان خود یـک  شوراي دبیران انجمن -12ماده 

نامه داخلی شورا فعالیت خواهـد    که براساس آیین نمایند میدبیر شورا انتخاب  عنوان بهرا 
  .کرد

هـا حـداقل    هاي علمـی دانشـجویی دانشـگاه    دبیران شوراي دبیران انجمن -13ماده 
سالی یک بار بـه دعـوت اداره کـل امـور فرهنگـی وزارت علـوم جهـت بررسـی مسـایل،          
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ي هـا  برنامـه هـا و   ریزي جهـت طـرح   ها، انتقال تجربیات و برنامه مشکالت عمومی انجمن
  .دهند میمشترك تشکیل جلسه 

ند نسبت به تشـکیل  توان میهاي مشابه  دانشجویی رشتههاي علمی  انجمن -14ماده 
هـا اقـدام نماینـد کـه ضـوابط و شـرایط        هاي علمی دانشجویی آن رشـته  اتحادیه انجمن

نامـه و دسـتورالعمل تشـکیل و فعالیـت اتحادیـه       تأسیس اتحادیه در چارچوب این آیـین 
  .ها تعیین خواهد شد هاي علمی دانشجویی دانشگاه انجمن

  ظایف شوراي دبیرانو -15ماده 
  ؛ها برنامههاي مشترك و هماهنگی در اجراي آن  پیشنهاد و تصویب طرح -1
انتخاب نمایندگان شوراي دبیران براي شـرکت در کمیتـه حمایـت و نظـارت بـر       -2

  ؛هاي علمی دانشجویی دانشگاه انجمن
  ؛هاي علمی دانشجویی معرفی یک نفر ناظر براي هیأت اجرایی انتخابات انجمن -3
هـاي علمـی دانشـجویی دانشـگاه و      نامـه داخلـی مشـترك انجمـن     تصویب آیـین  -4
  ؛نامه نامه داخلی شوراي دبیران در چارچوب این آیین آیین
  ؛هاي علمی دانشجویی ایجاد هماهنگی و رسیدگی به مسایل بین انجمن -5
ه امور مالی، حفظ و استفاد(هاي علمی دانشجویی  نظارت بر حسن عملکرد انجمن -6

و ارایـه گـزارش بـه کمیتـه     ...) نامـه داخلـی و    صحیح از اموال و تجهیزات، اجراي آیـین 
  .هاي علمی دانشجویی دانشگاه حمایت و نظارت بر انجمن

  ها و ضوابط تشکیل و فعالیت انجمن -بخش سوم
  هاي علمی دانشجویی اتحادیه

نفر از دانشجویان رشـته   5براي تأسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل  -16ماده 
تقاضاي خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و در صورت عدم وجـود   ربط ذي

معـاون دانشـکده   . دهند میارایه   این پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشی دانشکده
ر، پـس از مشـورت بـا گـروه آموزشـی      در صورت عدم تأسیس انجمن در رشته مورد نظـ 

داوطلبـان   نام ثبتمربوطه موافقت خود را براي تأسیس انجمن اعالم و نسبت به فراخوان 
  . نماید میشوراي مدیریت و برگزاري انتخابات اقدام 
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، بـه صـالحدید ریـیس    الذکر فوقدر صورت عدم وجود هر یک از معاونان  - 1تبصره 
  . وظایف خواهد شد دار عهدهدانشکده یکی از معاونان 

مـاه هـر    ها در آبان انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در کلیه دانشکده - 2تبصره 
معاونت دانشجویی و فرهنگی زمان دقیق برگزاري انتخابات را اعالم . شود سال برگزار می

  . کند می
مـه بررسـی و   نا معاون دانشکده صالحیت نامزدها را بر طبق مفاد این آیین -17ماده 

نتـایج آن  . کنـد  مـی احراز و پس از اعالم اسامی نامزدها انتخابات را با اعالم قبلی برگزار 
  . شود اي تنظیم و به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارسال می جلسه صورتطی 

فقط دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته مـورد نظـر حـق رأي و حـق      -1تبصره 
  . باشند میداوطلب شدن را دارا 

نخستین شوراي مدیریت منتخب حداکثر ظرف مـدت دو هفتـه پـس از     -2بصره ت
انجمن را تدوین و به مدیریت فرهنگی دانشـگاه ارسـال    اساسنامهبرگزاري انتخابات باید 

  . نماید
، انجمن را در لیسـت  اساسنامهاداره امور فرهنگی پس از تأیید انتخابات و  -18ماده 

مـدیر گـروه   . دانشگاه ثبت و به دانشکده اعالم خواهد کـرد هاي علمی دانشجویی  انجمن
سـال اقـدام    آموزشی مربوط نسبت به صدور حکم اعضاي شوراي مدیریت براي مدت یک

  . نماید می
شرایط داوطلبان عضویت در شوراي مـدیریت انجمـن علمـی دانشـجویی      -19ماده 

  : باشد میذیل  شرح به
  شرایط عمومی )الف

  ؛در رشته مربوط اشتغال به تحصیل -1
هـاي دانشـجویی اعـم از صـنفی،      عدم عضویت در شوراي مرکـزي دیگـر تشـکل    -2

  ؛سیاسی، ورزشی و فرهنگی
هـا در صـورت اسـتعفا یـک مـاه قبـل از        اعضاي شوراي مرکزي دیگر تشکل -تبصره

ند داوطلب عضـویت در شـوراي   توان میهاي علمی و پذیرش آن  برگزاري انتخابات انجمن
  .انجمن علمی شوندمدیریت 
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  ؛عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا باالتر -3
سـال تحصـیلی بـراي دانشـجویان مقـاطع کـاردانی و        گذراندن حداقل یـک نـیم   -4

  .کارشناسی
  شرایط اختصاصی ) ب

  :داوطلبان باید حداقل داراي یکی از شرایط ذیل باشند
  ؛سال نباشد از میانگین معدل گروه در همان نیمسال گذشته داوطلب کمتر  معدل نیم - 1
در نشـریات  ) اعم از تألیف یـا ترجمـه  (داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده  -2

  ؛ ...دانشجویی، دانشگاهی و 
  ؛انجام خواهد شد ربط ذيتأیید علمی بودن محتواي مقاله توسط مدیر گروه  -  تبصره

  ؛اجرا یا همکاري در اجراي یک طرح پژوهشی به تأیید کارفرما یا مجري طرح -3
  ؛تألیف یا همکاري در تألیف یا ترجمه کتاب -4
  .داوطلب از دانشجویان استعدادهاي درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد -5

شود توسـط   هایی که در سطح دانشکده برگزار می و فعالیت ها برنامهمجوز  -20ماده 
در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدیر فرهنگی پس از  که درصورتیمعاون دانشکده و 

یا فرادانشـگاهی برگـزار شـود توسـط     ملّی  در سطح که درصورتیتأیید معاون دانشکده و 
اه پـس از تأییـد مـدیر    هاي علمـی دانشـجویی دانشـگ    کمیته حمایت و نظارت از انجمن

  .شود فرهنگی صادر می
 نامـه و  هاي علمی دانشـجویی در چـارچوب ایـن آیـین     هاي انجمن فعالیت -21ماده 

توسـط  .... و هرگونه فعالیت صنفی، سیاسـی و   باشند میي علمی مجاز ها عرصهدر صرفاً 
  .شود ها تخلف محسوب می انجمن

هـاي علمـی    هـاي مصـوب انجمـن    میزان و نحـوه حمایـت مـالی از طـرح     -22ماده 
  .باشد میدانشجویی به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

ماه قبل از پایان مدت قانونی فعالیت شـوراي مـدیریت انجمـن، ایـن      یک -23ماده 
بـا  (شورا با تشکیل هیأت اجرایی انتخابات شامل یک نماینده از اعضاي شوراي مـدیریت  

، یک نماینده از نماینده شوراي دبیران دانشگاه یـا دانشـکده و یـک    )شرط عدم داوطلبی
ي انتخابـات دوره جدیـد اقـدام و    نماینده از طـرف معـاون دانشـکده نسـبت بـه برگـزار      



  431  / فرهنگی :هشتمبخش 

 

  .را براي معاون دانشکده ارسال خواهد کرد جلسه صورت
تمام اعضاي شوراي مدیریت یکـی از دانشـجویان    ،در صورت داوطلب شدن - تبصره

  .کنند مینماینده در هیأت اجرایی انتخاب  عنوان بهآن رشته را 
کلیـه مراحـل انتخابـات    در صورت وجود هرگونه شکایت و یا اعتـراض در   -24ماده 

  .باشد می گیري پیمرجع  ،مدیر امور فرهنگی
هـاي   در صورت باقی ماندن اختالف، کمیتـه حمایـت و نظـارت بـر انجمـن      - تبصره

  .گیري نهایی خواهد بود علمی دانشجویی دانشگاه مرجع تصمیم
نفر از دانشـجویان   5 اي رشتهعلمی دانشجویی بین   جهت تشکیل انجمن -25ماده 

پیشنهادي و تقاضاي خود را بـه معـاون    اساسنامههیأت مؤسس دالیل توجیهی،  عنوان به
گیري براي کمیته نظارت و حمایت  دانشکده ارایه و پس از تأیید ایشان به منظور تصمیم

در صـورت موافقـت کمیتـه بـا     . شـود  هاي علمی دانشجویی دانشگاه ارسال مـی  از انجمن
مراتب به دانشکده اعالم و هیـأت مؤسـس نسـبت بـه      اي رشتهتشکیل انجمن علمی بین 

  .فراخوان عضویت در انجمن اقدام خواهد کرد
در مجمـع عمـومی، اعضـاي     اساسنامهپس از عضوگیري و تصویب نهایی  -26ماده 

نـد داوطلـب   توان مـی ، باشـند  مـی انجمن که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را دارا 
ه و پس از تأیید نهـایی صـالحیت توسـط هیـأت     عضویت در شوراي مدیریت انجمن شد

  .اجرایی، انتخابات برگزار خواهد شد
  .فقط اعضاي انجمن حق رأي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند - 1تبصره 
بایـد   اي رشـته شرایط داوطلبان عضویت در انجمن علمی دانشجویی بین  -2تبصره 

  .پیشنهادي اعالم شده باشد اساسنامهدر 

  ها و شوراي حمایت و نظارت بر انجمن -بخش چهارم
  هاي علمی دانشجویی   اتحادیه

در وزارت آنهـا   هاي علمی دانشجویی و نظارت بـر  براي حمایت از انجمن -27ماده 
شـورایی مرکـب از معـاون فرهنگـی و اجتمـاعی وزارت علـوم        فناوريعلوم، تحقیقات و 
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 االختیار تامور مجلس وزارت علوم یا نماینده ، معاون پشتیبانی، حقوقی و ام)رییس شورا(
، مـدیرکل دانشـجویان داخـل، دبیـر     )نایـب ریـیس  (وي، مدیرکل دفتـر امـور فرهنگـی    

هاي  ها و اتحادیه هاي علمی وزارت علوم، کارشناس مسؤول امور انجمن کمیسیون انجمن
هـاي   حادیـه ها به انتخـاب شـوراي دبیـران ات    علمی دانشجویی، سه تن از دبیران اتحادیه

دبیرخانه ایـن کمیتـه در اداره کـل امـور     . شود دانشجویی تشکیل می -هاي علمی انجمن
  : وظایف این کمیته عبارتند از. فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود

هـاي علمـی دانشـجویی     ي کـالن انجمـن  هـا  مشـی  خـط ي و تعیین گذار سیاست -1
  ؛توسعه علمی و قانون برنامههاي کشور در چارچوب سیاست  دانشگاه

هاي علمـی دانشـجویی    ي نظارت بر انجمنها کمیتهها و نظارت بر  ارزیابی فعالیت -2
  ؛ها روشهاي مستند و سایر  ها براساس گزارش دانشگاه

از  فنــاوريتعیــین میــزان و چگــونگی حمایــت مــالی وزارت علــوم، تحقیقــات و   -3
  ؛ها هاي علمی انجمن هاي کشوري و نشست همایش

هـاي علمـی    اخذ تصمیم و ارایـه پیشـنهاد جهـت تسـهیل ارتبـاط بـین انجمـن        -4
هـاي علمـی متنـاظر یـا      هاي علمی استادان و پژوهشگران و انجمـن  دانشجویی با انجمن

  ؛مشابه آن در کشورهاي دیگر
هـاي کشـور و    هاي علمی دانشجویی دانشگاه تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن -5

  .اي آننظارت بر حسن اجر
هـاي علمـی    تـن از نماینـدگان انجمـن    3حـداقل    هیأت مؤسس اتحادیه -28ماده 

در  فنـاوري عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و  ها و مراکز آموزش دانشجویی دانشگاه
که درخواسـت مجـوز تأسـیس و فعالیـت را بـه شـوراي        باشد مییک رشته علمی معین 

موضـوع مـاده   (هاي علمی دانشجویی وزارت علوم  ها و اتحادیه حمایت و نظارت بر انجمن
  :محتواي این درخواست مشتمل بر موارد زیر است. نماید میارایه ) نامه این آیین 27

ها  در دانشگاه هاي علمی موجود آن رشته تقاضاي عضویت بیش از نیمی از تشکل -1
ها که بر مبناي آن مـدیر امـور    عالی، به همراه نامه تأیید هر یک از انجمن و مراکز آموزش

  ؛فرهنگی دانشگاه تأسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد
هـاي متقاضـی عضـویت     اتحادیه که به امضـاي تشـکل   اساسنامهنویس  ارایه پیش -2

  .رسیده باشد
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یـت و نظـارت پـس از دریافـت درخواسـت هیـأت مؤسـس و        شوراي حما -29ماده 
شوراي مرکزي موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواسـت  

و موافقت با تأسیس موقت یا دائمـی یـا دالیـل مخالفـت شـورا را توسـط        نماید میاقدام 
  .دبیرخانه به اطالع مؤسسان خواهد رساند

اب شوندگان، شوراي مرکزي، انتخابات، تشـکیالت و  تأسیس، شرایط انتخ -30ماده 
هـاي علمـی دانشـجویی در دسـتورالعمل      هاي انجمـن  و انحالل اتحادیه اساسنامهارکان، 

هـا و   هـا و نظـارت بـر انجمـن     شوراي حمایت و نظارت بـر انجمـن   تصویب بهمجزایی که 
نامـه   یـن آیـین  براسـاس ا  فناوريهاي علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و  اتحادیه

  .شود خواهد رسید، تعیین می
هـاي علمـی دانشـجویی،     هـاي انجمـن   به منظور حمایت و نظارت فعالیت -31ماده 

  :شود در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل می اي کمیته
  ؛)رییس کمیته(معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  -1
  ؛)دبیر کمیته(مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه  -2
  ؛مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه -3
  ؛مدیرکل امور آموزشی دانشگاه -4
  ؛یک نفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رییس دانشگاه -5
  .هاي علمی دانشجویی دانشگاه به انتخاب ایشان دو نماینده از شوراي دبیران انجمن - 6

  .شود اعضاي کمیته توسط رییس دانشگاه صادر می حکم -1تبصره 
هاي علمی دانشـجویی واحـدي مسـتقل     هایی که براي امور انجمن در دانشگاه - 2تبصره 

  .کند میایجاد شده باشد مسؤول آن واحد بدون حق رأي در جلسات کمیته شرکت 
  .شوند میانتخاب سال  یک اعضاي انتخابی کمیته براي مدت -3تبصره 

هاي علمی دانشـجویی دانشـگاه    وظایف کمیته حمایت و نظارت بر انجمن -32ماده 
  :ذیل است شرح به

هـاي علمـی در چـارچوب قـوانین و مقـررات و       نظارت بر حسن عملکـرد انجمـن   -1
  ؛رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختالفات

شوراي مدیریت انجمن علمی یا شـوراي دبیـران دانشـگاه از     که درصورتی -1تبصره 
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انجمن تخلف نمایند، کمیته حمایت و نظارت براي بار اول به شوراي مـدیریت   اساسنامه
در صـورت تکـرار   . دهـد  می) حسب مورد(انجمن یا شوراي دبیران تذکر شفاهی یا کتبی 

و در صورت تکرار و دریافت اخطار سـوم، دبیـر    دهد میتخلف براي بار دوم اخطار کتبی 
اید در کمیته حمایت و نظارت دالیل اقدام خود را توضیح انجمن یا دبیر شوراي دبیران ب

 شـرح  بـه انجمن یا شوراي دبیران نتوانند کمیته را قانع نمایند کمیته  که درصورتی. دهند
  :ذیل درباره انجمن تصمیم خواهد گرفت

انحالل شوراي مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده موظـف اسـت    )الف
اعضـاي شـوراي مـدیریت    . (بات شوراي مدیریت را برگـزار نمایـد  ماه انتخا 2ظرف مدت 
  ؛)ند نامزد انتخابات شوندتوان میمنحل شده ن

چنانچه تخلفی انضباطی متوجه شخص حقیقـی از اعضـاي شـوراي مـدیریت یـا      ) ب
  .اعضاي شوراي دبیران باشد، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد

حمایـت و نظـارت شـوراي فرهنگـی      مرجع تجدید نظـر در آراي کمیتـه   -2تبصره 
  .دانشگاه است

هاي علمی دانشجویی که در سطح  ي پیشنهادي انجمنها برنامهبررسی و تصویب  -2
  ؛گردد المللی برگزار می یا بینملّی  فرا دانشگاهی،

هاي علمی دانشجویی دانشگاه  ي کالن انجمنها مشی خطي و تعیین گذار سیاست -3
  ؛می کشوردر چارچوب سیاست توسعه عل

هـاي علمـی دانشـجویی     ریزي و هماهنگی مسایل بنیادي و مستمر انجمـن  برنامه -4
ي مـالی، تشـویق و تقـدیر از    هـا  حمایتتسهیل ارتباطات با دیگر نهادهاي جامعه، جلب (

  ؛...)هاي برگزیده و  هاي علمی فعال و طرح انجمن
  ؛هاي علمی دانشجویی دانشگاه به ریاست دانشگاه پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمن - 5
ي هـا  برنامـه هاي علمی به ریاست دانشگاه براساس  پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن -6

  .ها ارایه شده به مدیریت امور فرهنگی و برنامه مدون انجمن
وزیـر علـوم،    تصویب به 1387/ 9/ 18خ تبصره در تاری 21ماده و  32نامه در  این آیین
  .ها قابل اجرا است رسید و از تاریخ ابالغ به دانشگاه فناوريتحقیقات و 

  
محمد مهدي زاهدي -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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ها و  آموختگی دانشگاه دستورالعمل آیین جشن دانش
 8/3/1391عالی و پژوهشی مصوب مورخ  مؤسسات آموزش

  فناوريعلوم، تحقیقات و  تراوز

  مقدمه
عنوان مرکز تربیت متفکران، اندیشمندان و مدیران آینده، نقشـی مـؤثر در    دانشگاه به

جریان امور فکري، اعتقادي، فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی هـر کشـور داشـته اسـت و        
هـاي بنیـانی اعتقـادات و     اي معـرف اصـول نگرشـی و شـالوده     آموختگان هر جامعه دانش
صـرف نظـر از مسـایل    . باشـند  هاي آن جامعه مـی  اي نظام آموزشی و تبلور آرمانه ارزش

 هاي آموزشی معتبر جهان، وجـوه تمـایز و تفـاوت در    آموختگان همه نظام مشترك دانش
آموختگـان   اي است که شخصیت اجتماعی دانش هاي آنها، متوجه جامعه و ارزشها  بینش

  .در آن پرورش یافته و شکل گرفته است
هاي ایران متاثر از انقالب اسالمی با رویکردهاي الهی و معنوي آن، جهان  شگاهدان

بینی و نظام ارزشی اسالم را مبناي بینش و روش خود قرار داده و بـا هـدف تربیـت    
منظـور ارج   لذا بـه . هاي آموزشی خود را شکل داده است گیري عالمان ملکوتی، جهت

آموختگان و تجلـی بخشـی بـه     دانش نهادن به شخصیت علمی، فرهنگی و اجتماعی
ریـزي در   آموختگان و نیز برنامه همراهی و همدلی و همبستگی بین دانشگاه و دانش

هـا و مؤسسـات    جهت فعالیت هماهنگ و تعامـل سـازنده بـین وزارتخانـه، دانشـگاه     
عالی و پژوهشی و نهاد خانواده، این دسـتورالعمل، بـراي برگـزاري مراسـمی      آموزش

عنوان جشن فراغت از تحصـیل، تـدوین گردیـده     ایرانی به - داب اسالمیبرگرفته از آ
  .است
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  کلیات و تعاریف -بخش اول
  تعاریف و کلیات -1ماده 

شود کـه همـه سـاله بـراي      به مراسمی اطالق می :آموختگی آیین جشن دانش -1
 "آیـین "آموختگان توسط دانشگاه برگزار و در این دستورالعمل بـه اختصـار    تکریم دانش

  .شود نامیده می
  .شود خوانده می "وزارت"به اختصار  فناوريوزارت علوم، تحقیقات و  :وزارت -2
ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و  به هر یک از دانشگاه :مؤسسه -3

کـاربردي   -هاي جامع پیام نور، علمی غیردولتی، مراکز و واحدهاي تحت پوشش دانشگاه
  .شود ق میاي اطال و فنی و حرفه

که در معاونت فرهنگی  "آموختگی ستاد عالی آیین جشن دانش"به  :ستاد عالی -4
ایـن   2هـا وفـق مـاده     و اجتماعی وزارت براي حمایت، هـدایت و نظـارت بـر ایـن آیـین     

  .شود گردد، اطالق می دستورالعمل تشکیل می
االنه هـا، متـولی برگـزاري آیـین سـ      شوراي فرهنگی دانشـگاه  :ستاد دانشگاهی -5

باشـند کـه اختصـاراً     عـالی مـی   ها و مؤسسـات آمـوزش   آموختگی در دانشگاه جشن دانش
  .شوند نامیده می "ستاد دانشگاهی"

  ارکان و تشکیالت -بخش دوم
  ستاد عالی -2ماده 

  :باشد متشکل از اعضاي زیر می
  ؛)رییس(اجتماعی وزارت  -معاون فرهنگی -
  ؛)دبیر(جتماعی وزارت ا -یکی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی -
  معاونت امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان؛ -
  ریزي آموزشی؛ مدیر کل برنامه -
  ها؛ سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه -معاون فرهنگی -
  معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور؛ -
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  کاربردي؛ -معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه علمی -
  .معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه اي -

اجتماعی وزارت مسـتقر و دبیـر    -دبیرخانه ستاد عالی در معاونت فرهنگی -1تبصره 
شــود و وظیفــه تعامــل و همــاهنگی بــا  آن بــا حکــم ریــیس ســتاد عــالی منصــوب مــی

هــاي ســتاد دانشــگاهی، تشــکیل و مستندســازي جلســات، پیگیــري و ابــالغ   دبیرخانــه
  .دار است رسانی مصوبات را عهده یمات و اطالعتصم

جلسات ستاد عالی با دعوت رییس ستاد عالی تشکیل و با حضـور نصـف    -2تبصره 
عالوه یک اعضا، رسمیت یافته و مصوبات آن با تصویب اکثریـت حضـار اعتبـار خواهـد      به

  .داشت
  اهم وظایف ستاد عالی -3ماده 

  مشترك ستادهاي دانشگاهی؛هاي  گذاري و تصویب برنامه سیاست -1
هـاي سـتاد دانشـگاهی و     هاي استفاده از تجربیـات دبیرخانـه   فراهم آوردن زمینه -2

  ها؛ اي دانشگاه تبادل آثار مکتوب و چند رسانه
  هاي کشور؛ هاي جشن آموختگی در دانشگاه نظارت بر حسن اجراي آیین -3
ن گزارش مکتوب سـاالنه از  ها و تدوی هاي ارایه شده توسط دانشگاه بررسی گزارش -4
  آموختگی؛ هاي جشن دانش آیین
  .تبیین مفاد این دستورالعمل حسب مورد و ارایه نظرات پیشنهادي براي تصویب -5

  ستاد دانشگاهی -4ماده 
عنوان ستاد دانشگاهی و اعضاي شـوراي   در هر دانشگاه، شوراي فرهنگی اجتماعی به

باشـند و مسـؤولیت اجـراي آیـین      انشگاهی میعنوان اعضاي ستاد د فرهنگی دانشگاه، به
  .آموختگی بر عهده معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه است جشن دانش

  اهم وظایف ستاد دانشگاه -5ماده 
  آموختگی دانشگاه؛ هاي آیین جشن دانش تصویب برنامه -1
  ی؛هاي برنامه اجرای هاي ستاد و تأمین هزینه ها و برنامه بینی بودجه فعالیت پیش -2
  هاي؛ اتخاذ تصمیم در مورد جذب حامی مالی براي برنامه -3
  آموختگان؛ هاي دانش تعیین میزان مشارکت در قبال دعوت از خانواده -4
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  هاي گروهی و مطبوعات محلی و ملّی؛ ایجاد ارتباط با رسانه -5
  آموختگان؛ هاي دانش کامل با خانواده هماهنگی -6
هـاي جشـن    هـاي مربـوط بـه آیـین     و فعالیـت  هـا  نظارت برحسن اجـراي برنامـه   -7
  آموختگی؛ دانش
تأییدگزارش تهیه شده توسط دبیر ستاد براي ارسال به دبیرخانـه مرکـزي سـتاد     -8
  .عالی

  کمیته دانشجویی -6ماده 
آمـوختگی کـه بـا هـدف اسـتفاده از       هاي جشـن دانـش   کمیته دانشجویی ستاد آیین

د، بازوي اجرایی و مؤثر ستاد دانشـگاه در  نظرات و همکاري دانشجویان تشکیل خواهد ش
هاي آیین بوده و حدود وظایف و اختیارات کمیته دانشجویی توسـط سـتاد    اجراي برنامه

کمیتـه دانشـجویی سـتاد هـر     . گردد آموختگی دانشگاه تعیین می هاي جشن دانش آیین
فعـال و  دانشگاه، با ریاست مدیریت فرهنگی دانشگاه متشکل از نماینـدگان دانشـجویان   

باشد که بـا معرفـی دانشـکده و تأییـد معاونـت فرهنگـی و اجتمـاعی         نخبه هر رشته می
  .تشکیل خواهد شد

  شیوه برگزاري آیین -بخش سوم
هـا و   ستاد عالی و ستادهاي دانشگاهی مکلف هسـتند بـه نحـوي سیاسـت     -7ماده 

ریزي الزم براي ظهور تربیـت اسـالمی در دوره    ها را تدوین نمایند که نشانگر برنامه برنامه
آموختگـان، تجلـی گـذار از     هـاي دانـش   آموختگان، ارتباط مؤثر با خانواده تحصیلی دانش

هـاي   هـاي اجتمـاعی و فعالیـت    ول مسـؤولیت آموختگی و قبـ  مرحله دانشجویی به دانش
  .جامعه محور باشد

  آموختگی هاي جشن دانش اهداف و الزامات برگزاري آیین -8ماده 
ها و نتـایج آن   اي باشد که موارد زیر در حین برگزاري و در برنامه ها باید به گونه آیین

  :تبلور داشته باشد
 -هاي فرهنگی ایرانـی  قویت ارزشاسالمی و ت -تحکیم وحدت و هویت ملّی ایرانی -1

  اسالمی؛
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  آموخته به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایرانی؛ تقویت وفاداري دانش -2
  افتخار خدمتگزاري به مردم و کشور؛ -3
  آموخته و دانشگاه؛ ارتباط قوي و مداوم بین دانش -4
  .تقویت نشاط فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه -5

  :محورهاي برنامه عبارتند از -9ماده 
  تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید؛ -
  اجراي سرود جمهوري اسالمی ایران؛ -
یکی از اعضاي هیأت رییسه دانشگاه، یـا یکـی از اسـاتید برجسـته و یـا      (سخنرانی  -

  ؛)یکی از مقامات محلی یا ملّی
  پخش سرود دانشگاه؛ -
  هاي علمی و فرهنگی؛ ر زمینهآموختگان برتر هر رشته د تقدیر از دانش -
هاي اشتغال به تحصیل با دانشگاه مرتبط  هاي دانشجویانی که سال تقدیر از خانواده -
  اند؛ بوده
هاي انقالب با تقدیر از خـانواده معظـم    ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلی آرمان -

  شهداي دانشگاه؛
ناسـب بـا شـأن دانشـگاه،     مراسـم مت ) اعم از عکاسی و فیلم بـرداري (مستندسازي  -
  هاي مدعو؛ آموخته و خانواده دانش
  آموختگان؛ قرائت دسته جمعی سوگند نامه دانش -
  .آموختگان هر رشته تقدیر ویژه از اساتید برتر از سوي دانش -

هـاي اداري، محلـی و    حسب مورد ستادهاي دانشگاهی با توجه بـه ویژگـی   -10ماده 
هاي آیین مـذکور اعـم از جزئیـات     د تغییراتی در برنامهتوانن اقتضائات و امکانات خود می

  .هاي جدید داشته باشند و نیز اجراي طرح... برنامه، تعداد مدعوین و
سـازي   هـاي آیـین و فـراهم    توانـد بـراي تـأمین بخشـی از هزینـه      دانشگاه مـی  - 11ماده 

  .ه دریافت نمایدآموخت ها در این برنامه، با تصویب دانشگاهی مبلغی از هردانش حضورخانواده
هـاي علمـی، فرهنگـی و     استفاده ازحامیان مـالی موجـه و مـؤثر در حـوزه     -12ماده 

  .اجتماعی با تشخیص ستاد دانشگاهی بالمانع است
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  هاي فرهنگی معرفی نشان -بخش چهارم
هـاي آیـین بـه     اسـالمی در همـه برنامـه    -ارایه نمادها و الگوهـاي ایرانـی   -13ماده 

درج نشـان  . آموختگان دانشگاه، مورد تأکید است پوشش دانشخصوص در طرح لباس و 
هـاي برگرفتـه از فرهنـگ ایثـار و شـهادت، آرم و       و پرچم جمهوري اسالمی ایران، نشـان 

  .باشد نشان دانشگاه از جمله این موارد می
نظــران، هنرمنــدان و  ســتاد عــالی بــا اســتفاده از نظــر اســاتید، صــاحب -14مــاده 

هـاي ارایـه    هاي کلی و راهنمایی طـرح  ، وظیفه تدوین چارچوبکارشناسان طراحی لباس
  .دارد نی برعهدهاایر -شده هردانشگاه را با معیارهاي اسالمی

  متن سوگندنامه -بخش پنجم
نامـه، سـوگند    ستاد عالی مکلف است در اولین فرصت پس از ابـالغ آیـین   -15ماده 

ي انقالب اسالمی و شهیدان واالمقـام و  ها اي جامع و فاخر با تأکید بر التزام به آرمان نامه
هــاي شخصــیتی یــک  همؤلفــنیــز خــدمتگزاري بــه مــیهن و مــردم نیــز متضــمن بیــان 

آموخته متعهد در آستانه ورود به محیط اجتماعی را، با مشـارکت اسـاتید فاضـل و     دانش
  .اصحاب قلم تدوین و در اختیار ستادهاي دانشگاه قرار دهد

امه در سال اول به صورت آزمایشی بوده و پـس از آن بـا   ن اجراي این آیین -16ماده 
  .اصالح یا تأیید مجدد قطعی خواهد شد

بـه تصـویب    8/3/1391تبصره در تاریخ  2ماده و  17این دستورالعمل در  -17ماده 
رسید و اجازه اجراي آزمایشی آن بـه مـدت یـک سـال از      فناوريوزیر علوم، تحقیقات و 
  .تاریخ ابالغ صادر گردید

  
کامران دانشجو -فناوريوزیر علوم، تحقیقات و   
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مورخ  643مصوب جلسه  منشورتوسعه فرهنگ قرآنی
 انقالب فرهنگی عالی شوراي 22/2/1388

  مقدمه
، اي متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمـان و عمـل صـالح    به جامعه دستیابی

و رهنمودهـاي   )تعـالی علیـه  اهللا  رضـوان (هاي معمار بزرگ انقالب اسالمی  اندیشه تحقق
و ، در گسـترش فرهنـگ حیـات بخـش قـرآن کـریم       )العـالی  مدظله(رهبري  مقام معظم

و اراده ملّـی   در گرو عـزم ، انقالبی -یافته با هویتی اسالمی توسعه ارتقاي ایران به کشوري
فرهنگی که بایـد متـأثر از   . ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآنی است هماهنگ مدیران

و رفتارهاي فردي و اجتماعی بوده و در کلیه سـطوح   ها نگرش، ها بینش و حاکم بر قرآن
منشـور  ، بـدین منظـور  . نظام جمهوري اسالمی جاري باشد ریزي برنامه و يگذار سیاست

که مبین منویات نظام مقـدس جمهـوري اسـالمی در مواجهـه بـا      ، توسعه فرهنگ قرآنی
مـواد   شـرح  بـه ، ی استالملل بینو ملّی  عمل در سطحاعتقاد و ، در مقام علم، تعالیم قرآن

  .رسد می تصویب بهآتی 
  اهداف -1ماده 

ي فعـال غیردولتـی   هـا  گروهمؤسسات و ، ي دولتیها دستگاهایجاد هماهنگی بین  -1
  ؛یالملل بینو ملّی  ي قرآنی در سطحها فعالیت ارتقايو  افزایی هم درجهت

  ؛تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعالیم آن -2
  ؛تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درك قرآن کریم -3
  ؛التزام عملی به قرآن کریم در ابعاد فردي و اجتماعی ارتقاي -4
  ؛کشور ریزي برنامهي و گیر تصمیم، تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت -5
صحیح خوانی و درك معناي آیات قـرآن کـریم در   ، خوانی ي روانها مهارتتوسعه  -6
  ؛کودکان و نوجوانان ویژه بهاقشار مختلف جامعه  میان
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  ؛تقویت و گسترش انس با قرآن کریم در اقشار مختلف جامعه -7
 نمادسازي و تبلیغـات ( ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ عمومی -8
  .)...و محاورات ، اي و محیطی رسانه

  و راهبردهاي توسعه فرهنگ قرآنی ها سیاست -2ماده 
در ) السـالم  علـیهم ( ناپذیري قرآن کـریم و اهـل بیـت    توجه جدي به اصل جدایی -1
  ؛ي قرآنیها فعالیت کلیه
مهندسی فرهنگـی و  ، به توسعه فرهنگ قرآنی در مهندسی فرهنگ بخشی اولویت -2

  ؛فرهنگی کشور مدیریت
اقتصادي و سیاسی مبتنـی  ، اجتماعی، هاي فرهنگی نظامي در پرداز نظریهتوسعه  -3

  ؛فرهنگ و معارف قرآنی بر
ي قرآنی و تقویت نقـش حمـایتی و   ها فعالیتتوسعه مشارکت حداکثري مردم در  -4

  ؛دولت در گسترش فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور پشتیبانی
لـذات معنـوي قـرآن    هـا و   زیبایی، تأکید بر گسترش درك عموم مردم از مفاهیم -5

  ؛طریق انس و ارتباط مستمر با آن کریم از
، نخبگـان ، مـدیران ( گذارتأثیراهتمام ویژه به توسعه فرهنگ قرآنی در میان اقشار  -6

  ؛در داخل و خارج از کشور) ي مرجعها گروهفرهیختگان و 
  ؛کارشناسی و تحقیق شایسته، ي قرآنی بر مطالعهها فعالیتابتناي حداکثري  -7
پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی به سمت کـاربردي  ، هدایت فرآیندهاي آموزشی -8
  ؛تعالیم قرآنی در زندگی فردي و اجتماعی کردن
  ؛هاي علمیه در توسعه فرهنگ قرآنی حداکثري از ظرفیت حوزه گیري بهره -9

 نظـام تبلیغـات دینـی و سـایر    ، اي نظام رسـانه ، ارتقابخشی نظام تعلیم و تربیت -10
  ؛با الهام از تعالیم قرآن کریم، هاي مؤثر نظام

ي مؤثر کشور و فـراهم  ها بخشنهادها و ، ها دستگاهساماندهی و هماهنگ کردن  -11
 سـطح  ارتقـاي تجربـه و  ، توان افزایی همي یادگیري و رشد سازمانی جهت ها زمینه کردن
  .توسعه فرهنگ قرآنی درآنها 

و راهبردهـاي منشـور    هـا  سیاست، پیشبرد و اجرایی شدن اهداف منظور به -3ماده 
براي توسعه تمسـک و  ملّی  فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور و تحقق عزم توسعه
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که از این ، شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، ها عرصهقرآن کریم در همه  اعتصام به
انقـالب   عـالی  شورايزیرنظر ، دشو میشوراي تخصصی نامیده  اختصار بهآتی  پس در مواد

  .شود می فرهنگی تشکیل
  وظایف شوراي تخصصی -4ماده 

ي ارزیابی و ها شاخصي توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب ها شاخصتهیه و تصویب  -1
  ؛ي قرآنیها فعالیت نظارت بر

ي هـا  برنامـه بررسی و پیشنهاد چگونگی حاکم کـردن اصـول و مبـانی قرآنـی در      -2
  ؛گیر تصمیمو نهادهاي  ها زمانسامدت کشور به  بلندمدت و میان توسعه
، ي دولتـی و عمـومی  هـا  دسـتگاه و وظـایف قرآنـی    ها مأموریتبررسی و بازنگري  -3

 منظـور  بـه انقـالب فرهنگـی    عالی شورايبه  ارایهو ستادها و سایر مجامع قرآنی و  شوراها
  ؛تصویب

تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقـالب اسـالمی    گیري پیي و ساز زمینه -4
  ؛قرآن کریم در حوزه

 يهـا  فعالیـت   ایجاد ساز و کارهاي الزم براي هماهنگی و تعامـل مـؤثر در زمینـه    -5
  ؛قرآنی
  ؛و فرابخشی در توسعه فرهنگ قرآنیملّی  يها برنامهو  ها طرح تأیید -6
لـب مشـارکت بخـش مردمـی و تقویـت      اتخاذ تدابیر الزم براي توانمندسازي و ج -7

  ؛دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآنی نقش حمایتی
 گیـري  بهـره اتخاذ تـدابیر الزم بـراي گسـترش فرهنـگ وقـف در امـور قرآنـی و         -8

  ؛موقوفات کشور در این زمینه حداکثري از
  ؛و نهادهاي دولتی و غیردولتی ها دستگاهارزیابی و نظارت بر عملکرد  -9

هـا و موانـع توسـعه فرهنـگ قرآنـی و اسـتفاده از        محـدودیت ، نیازهـا شناسایی  -10
  ؛در داخل و خارج از کشور ربط ذياز طریق مراجع آنها  براي رفع ها ظرفیت
 آن بـه  ارایهي قرآنی و ها فعالیتهاي کالن بودجه  گیري و جهت ها اولویتتدوین  -11
  ؛انقالب فرهنگی عالی شوراي
 هاي مختلف امـور  حوزه مورد نیاز منابع انسانیو توسعه  تأمینبراي  ریزي برنامه -12

  ؛موجود منابع انسانیقرآنی و کیفیت بخشی 
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  .قرآنی امور رسانی اطالعهاي  هاي آماري و شبکه الزم براي طراحی سامانه ریزي برنامه - 13
  اعضاي شوراي تخصصی -5ماده 

  ؛)رییس شوراي تخصصی( انقالب فرهنگی عالی شورايدبیر  -1
  ؛وزیر آموزش و پرورش -2
  ؛فناوريتحقیقات و ، وزیر علوم -3
  ؛وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -4
  ؛رییس نهادهاي قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبري -5
  ؛هاي علمیه حوزه عالی شوراينماینده  -6
  ؛رییس سازمان تبلیغات اسالمی -7
  ؛رییس دفتر تبلیغات اسالمی -8
  ؛و امور خیریهرییس سازمان اوقاف  -9

  ؛رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی -10
  ؛نماینده رییس سازمان صدا و سیما -11
  ؛نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی -12
ترویجـی قرآنـی    -پژوهشی و تبلیغی، مؤسسات آموزشی اننظر صاحبسه نفر از  -13

  ؛تصویب شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مردمی با
  1؛درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت -14
  2.نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسالمی -15

دبیر شوراي تخصصی توسط رییس شوراي تخصصی براي سه سال انتخـاب   -تبصره
  .ي بعد بالمانع استها دورهانتخاب مجدد وي براي  و شود می

تمـامی امـور مربـوط بـه شـوراي       گیري پیدبیرخانه شوراي تخصصی براي  -6ماده 
انقـالب فرهنگـی تشـکیل و نمـودار تشـکیالتی و       عـالی  شـوراي دبیرخانـه   در، تخصصی

  .شود میرییس شوراي تخصصی تصویب  سازمانی آن توسط
ي قرآنـی  ها فعالیتبا توجه به ماهیت قابل تفکیک  ي تخصصیها کمیسیون -7ماده 

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 05/08/1388مورخ  651مصوب جلسه الحاقیه  -1
 همان -2
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 منظـور  بـه پژوهش و تبلیغ و تـرویج قرآنـی و   ، عالی آموزش، هاي آموزش عمومی در حوزه
، تخصصـی  گانـه  سـه ي ها کمیسیون، با هر حوزه ي مرتبطها دستگاهایجاد هماهنگی بین 

  :شود میبا عناوین ذیل تشکیل  زیر نظر شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و
  ؛کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن -1
  ؛قرآنی عالی آموزشکمیسیون توسعه پژوهش و  -2
  .ي تبلیغی ترویجی قرآنیها فعالیتکمیسیون توسعه  -3

توسـط شـوراي   ، فـوق  گانه سهي ها کمیسیونشرح وظایف و ترکیب اعضاي  -تبصره
  .شد خواهد تخصصی تعیین

  روند کار شوراي تخصصی -8ماده 
، ي تخصصـی هـا  کمیسیونابتدا در ، ي موردنظر شوراي تخصصیها طرحو  مسایل -1

در جلسات شوراي تخصصـی موردبحـث و   ، بررسی شده و پس از تعیین اولویت مطالعه و
  ؛گیرد می اظهارنظر قرار

تخصصـی جهـت اجـرا بـه      تخصصـی بـا امضـاي ریـیس شـوراي      مصوبات شـوراي  -2
  ؛شود میابالغ  ربط ذيي ها دستگاه

مصوبات و تصـمیمات شـوراي تخصصـی بـراي تصـویب نهـایی بـه        ، در موارد نیاز -3
  .شود می ارایهانقالب فرهنگی  عالی شوراي

ي هـا  دسـتگاه مصوبات شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنـی بـراي کلیـه     -9ماده 
  .است االجرا الزمو مؤسسات مردمی  دولتی و عمومی

 22/2/1388مـورخ   643مـاده و دو تبصـره در جلسـه     10این مصـوبه در   -10ماده 
  .رسید تصویب بهانقالب فرهنگی  عالی شوراي

  
نژاد محمود احمدي -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مصوبه  نامه آیین
  جلسه اول شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی

  28/7/1388مورخ 
منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب ششصد و چهل و سـومین   8تا  3در اجراي مواد 

و نحــوه و ترتیبــات تقســیم  22/2/1388انقــالب فرهنگــی مــورخ  عــالی شــورايجلســه 
مصوب جلسه اول شوراي تخصصی توسعه فرهنـگ   ها دستگاهو وظایف قرآنی  ها مأموریت

دن بـه سـازمان و فعالیـت شـوراي     بخشـی  انسـجام  منظـور  بـه و  28/7/1388قرآنی مورخ 
و  هـا  یاسـت س، تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در جهت پیشبرد و اجرایی شـدن اهـداف  

 نامـه  آیینکه در این ، روند کار شوراي تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، راهبردهاي منشور
  .شود میانجام  نامه آیینبراساس مواد این ، شود میشوراي تخصصی نامیده 

تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قـرآن   :تعاریف توسعه فرهنگ قرآنی -1ماده 
مضامین آیات قرآنـی در رفتـار فـردي و اجتمـاعی اقشـار      و ارتباط و انس با آن و تحقق 

  .مختلف جامعه
شناخت و شناسـاندن قـرآن و معـارف     منظور بهیی که ها فعالیت :ي قرآنیها فعالیت

  .شود میفرد و جامعه از قرآن انجام  گیري بهرهآن و تقویت ایمان به قرآن و انس با آن و 
ي آموزشـی مربـوط بـه خوانـدن و درك مفـاهیم و      ها برنامه :آموزش عمومی قرآن

  .شود می ارایهمعارف قرآن که براي انس آحاد جامعه با قرآن و استفاده از آن 
نیـروي  تربیـت   منظـور  بـه ي آموزشی که ها برنامه :قرآنی) تخصصی( عالی آموزش

  .آید ي مختلف قرآنی به اجرا درمیها فعالیتمتخصص  انسانی
یی که با هدف شناخت قرآن و معـارف آن و وظـایف   ها پژوهش :ي قرآنیها پژوهش

فرد و جامعه نسبت به قرآن و چگونگی تحقق توسـعه فرهنـگ قرآنـی در جامعـه انجـام      
  .شود می
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روش و ، دانش يکارگیر بهیی که با ها فعالیت :ي تبلیغی ترویجی قرآنیها فعالیت
گسترش توجه و اشتیاق نسبت به قرآن کریم  منظور به، ابزارهاي مختلف هنر و ارتباطات

  .شود میو توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام 
  ارکان شوراي تخصصی -2ماده 

  ؛جلسات شوراي تخصصی -
  ؛ها کمیسیون -
  ؛دبیرخانه شوراي تخصصی -
  .مجمع مشورتی شوراي تخصصی -

  جلسات شوراي تخصصی -3ماده 
با دعـوت کتبـی ریـیس شـورا در محـل      ، جلسات شوراي تخصصی هر دو ماه یک بار

منـوط   العاده فوقتشکیل جلسات . شود میانقالب فرهنگی تشکیل  عالی شورايدبیرخانه 
  .باشد میبه درخواست حداقل پنج نفر از اعضا 

شـورا   تأییـد تقویم جلسات شوراي تخصصی توسط دبیرخانه تنظیم و بـه   -1تبصره 
  .رسد می

حضور رییس و اکثریت مطلق اعضـا رسـمیت   جلسات شوراي تخصصی با  -2تبصره 
، در مـوارد ضـرورت  . سـت االجرا الزمموافـق اکثریـت حاضـر    رأي  داشته و مصوبات آن با

  .شود میجلسه به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا دبیر شورا تشکیل 
اعضاي شوراي تخصصی موظفند شخصاً در کلیه جلسـات شـورا شـرکت     -3تبصره 

همچنـین در  . با ایشان بالمانع است ها دستگاهکنند و همراهی یک نفر از مدیران مرتبط 
اعزام نماینده دستگاه غایب به جلسه با معرفی بـه  ، صورت بروز مشکل براي اعضاي شورا

  .بالمانع است، بدون داشتن حق رأي، دبیر شورا
در صورت سه جلسه غیبت هر یک از اعضاي حقـوقی شـوراي تخصصـی     -4تبصره 

  .ي خواهدشدگیر تصمیمموضوع در شورا مطرح و ، در طول سال
مدت هر یک از جلسات شوراي تخصصی دو سـاعت اسـت و افـزایش آن     -5تبصره 

، همچنین در آغاز هـر جلسـه  . در هر جلسه با موافقت اکثریت اعضاي حاضر بالمانع است
ریـیس جلسـه    تأییـد حداکثر چهارنفر از اعضـا بـا   ، پس از تالوت قرآن و پیش از دستور
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و اخبـار مهـم قرآنـی کشـور و      مسـایل هر یک بـه مـدت پـنج دقیقـه دربـاره       ندتوان می
  .ي جاري شورا اظهارنظر کنندها برنامه

ي هـا  کمیسیوننخست در ، ي موردنظر شوراي تخصصیها طرحو  مسایل -6تبصره 
نـویس   دستورجلسـه و پـیش   صـورت  بـه پس از تعیین اولویـت  ، شده مطالعه و بررسیآن 

توسط دبیر تنظیم و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسـه بـه اطـالع اعضـا     ، مصوبات
  .رسد می

اعضـاي شـوراي تخصصـی موظفنـد در صـورت داشـتن اشـکال و نظـر          -7تبصره 
مراتب را همـراه  ، برگزاري جلسه تا دو روز قبل از، نویس مصوبات اصالحی نسبت به پیش

  .با توضیحات الزم کتباً به دبیرخانه شورا اعالم نمایند
بـا تصـویب اکثریـت     العـاده  فـوق حذف یا اضافه دستور جلسات عـادي و   -8تبصره 

  .اعضاي حاضر در جلسه بالمانع است
بررسی و طرح مجدد مصوبات شوراي تخصصی منوط به گذشت حـداقل   -9تبصره 

بررسـی  ، موافق حداقل سه چهارم اعضارأي  ؛ ولی باباشد میشش ماه از زمان تصویب آن 
  .است پذیر امکانماه  قبل از انقضاي مدت شش، و طرح مجدد مصوبات

، اعضـا  به تشخیص رییس جلسه یا پیشنهاد سـه نفـر از  ، در موارد خاص -10تبصره 
  .شود میمخفی و با ورقه انجام  صورت به گیري رأي

خالصه مذاکرات و مصوبات شوراي تخصصی توسط دبیر شـورا تنظـیم و    -11تبصره 
بنـدي   براي اعضا ارسال و مشروح آن در دبیرخانـه شـوراي تخصصـی نگهـداري و طبقـه     

  .شود می
و دبیر مجمع مشـورتی در جلسـات شـوراي     ها کمیسیونشرکت دبیران  -12تبصره 

، با تشخیص دبیـر شـورا  ، همچنین در موارد لزوم. الزامی است) بدون حق رأي( تخصصی
  .حضور حداکثر دو کارشناس متناسب با موضوع در جلسه بالمانع است

  اجراي مصوبات گیري پیابالغ و  -4ماده 
. شـود  مـی ابـالغ   ربط ذيي ها دستگاهمصوبات شوراي تخصصی توسط رییس شورا به 

انقـالب   عـالی  شورايمصوبه شورا جهت تصویب نهایی به ، در موارد نیاز و با تصویب شورا
اجـراي مصـوبات و گـزارش آن بـه شـوراي       گیـري  پـی مسؤولیت . شود می ارایهفرهنگی 
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  .تخصصی برعهده دبیر شورا است
  )ي تخصصیها گروهکار( ها کمیسیون -5ماده 

، هـاي آمـوزش عمـومی    ي قرآنـی در حـوزه  ها فعالیتبا توجه به ماهیت قابل تفکیک 
ي ها دستگاهایجاد هماهنگی بین  منظور بهپژوهش و تبلیغ و ترویج قرآنی و ، عالی آموزش

  :شود میزیر نظر شوراي تخصصی تشکیل ، ي ذیلها کمیسیون، مرتبط با هر حوزه
  ؛کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن -1
  ؛)در قالب دو کارگروه( قرآنی عالی آموزشکمیسیون توسعه پژوهش و  -2
  .ي تبلیغی ترویجی قرآنیها فعالیتکمیسیون توسعه  -3

  کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن -6ماده 
، بـه موجـب مســؤولیت وزارت آمـوزش و پــرورش در آمـوزش عمــومی قـرآن کشــور     

کـارگروه تخصصـی همـاهنگی آمـوزش     کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در قالـب  
با حضور مدیران مرتبط ایـن وزارتخانـه و   ، عمومی قرآن به ریاست وزیر آموزش و پرورش

نماینـده ریـیس    ،)بـرادران و خـواهران  ( هـاي علمیـه   نمایندگانی از مراکز مدیریت حوزه
، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی   ، نهادهاي قرآنی وابسته به دفتر مقـام معظـم رهبـري   

سـازمان  ، سـازمان صـدا و سـیما   ، سازمان اوقاف و امور خیریـه ، ازمان تبلیغات اسالمیس
ي اسـالمی  هـا  انجمـن آموزي و اتحادیه  سازمان بسیج دانش، فرهنگ و ارتباطات اسالمی

  .شود میش تشکیل رآموزان در وزارت آموزش و پرو دانش
  قرآنی عالی آموزشکمیسیون توسعه پژوهش و  -7ماده 

درمـان و  ، و وزارت بهداشـت  فنـاوري تحقیقـات و  ، مسؤولیت وزارت علـوم به موجب 
متخصـص قرآنـی    نیـروي انسـانی  ي قرآنی و تربیـت  ها پژوهشآموزش پزشکی در حوزه 

قرآنی در  عالی آموزشکمیسیون توسعه پژوهش و ، ي قرآنی دانشگاهیها فعالیتکشور و 
قرآنـی حسـب مـورد در     عـالی  آمـوزش ي تخصصی هماهنگی پـژوهش و  ها گروهقالب کار

درمان و آموزش ، و وزیر بهداشت فناوريتحقیقات و ، وزارتین مزبور به ریاست وزیر علوم
و نماینـدگانی از مراکـز مـدیریت     هـا  وزارتخانـه پزشکی بـا حضـور مـدیران مـرتبط ایـن      

نماینده رییس نهادهـاي قرآنـی وابسـته بـه دفتـر       ،)برادران و خواهران( هاي علمیه حوزه
نهـاد  ، دفتـر تبلیغـات اسـالمی   ، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی   ، معظـم رهبـري  مقام 

، دانشـگاه آزاد اسـالمی  ، جهـاد دانشـگاهی  ، هـا  دانشگاهنمایندگی مقام معظم رهبري در 
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، اسـالمی  سازمان فرهنگ و ارتباطـات ، سازمان صدا و سیما، امور خیریه سازمان اوقاف و
  .شود میبسیج دانشجویی و بسیج اساتید تشکیل 

  ي تبلیغی ترویجی قرآنیها فعالیتکمیسیون توسعه  -8ماده 
ي تبلیغـی  هـا  فعالیـت به موجب مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی در حـوزه   

ي تبلیغـی ترویجـی قرآنـی در قالـب     هـا  فعالیـت کمیسیون توسعه ، ترویجی قرآنی کشور
ریاست وزیر فرهنگ و ي تبلیغی ترویجی قرآنی به ها فعالیتکارگروه تخصصی هماهنگی 

ــالمی  ــاد اس ــدیران ، ارش ــور م ــا حض ــز    ب ــدگانی از مراک ــه و نماین ــن وزارتخان ــرتبط ای م
نماینده رییس نهادهاي قرآنـی وابسـته بـه     ،)برادران و خواهران( علمیه هاي حوزه مدیریت

سازمان اوقـاف و  ، اسالمی سازمان تبلیغات، سازمان صدا و سیما، دفتر مقام معظم رهبري
سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی و سـتاد کـل       ، اسـالمی  دفتر تبلیغات، ریهامور خی

  .شود مینیروهاي مسلح در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل 
  ها کمیسیونشرح وظایف  -9ماده 

پیشنهادهاي الزم در حوزه تخصصی به شـوراي تخصصـی    ارایهتمهید مقدمات و  -1
  ؛قرآنیبراي اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ 

ي اجرایی امور قرآنـی در حـوزه تخصصـی و و پیشـنهاد آن بـه      ها سیاستتدوین  -2
  ؛شوراي تخصصی

همـاهنگی و  ، ساز و کارهـاي مناسـب بـراي تسـهیل ارتباطـات       تدوین و تصویب -3
  ؛ي دولتی و عمومی و مؤسسات مردمی در حوزه تخصصیها دستگاهفعالیت  افزایی هم

  ؛در حوزه تخصصیملّی  يها برنامهو  ها طرحتدوین و تصویب ، بررسی -4
بـه شـوراي    ارایـه ي آن و هـا  اولویـت بودجـه و   تـأمین تدوین ضـوابط مـرتبط بـا     -5

  ؛تخصصی
تمهید ساز و کارهاي الزم براي اجراي مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظـارت   -6

  ؛بر حسن اجراي آن
 گـزارش  ارایـه در حوزه تخصصی و  ها زمانساارزیابی نحوه انجام وظایف و فعالیت  -7
  ؛به شورا اي دوره
ي قرآنی در ها فعالیتي الزم براي ساماندهی و توسعه ها پژوهشانجام مطالعات و  -8

  .حوزه تخصصی
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بـا دعـوت ریـیس    ، حـداقل یـک بـار در هـر مـاه      هـا  کمیسـیون جلسات  -1تبصره 
رسمیت داشـته   این جلسات با حضور رییس و دو سوم اعضاء. شود میکمیسیون تشکیل 

  .و تصمیم اکثریت حاضران مصوب است
جلسه کمیسـیون  ، در صورت عدم امکان حضور وزیر در برخی از جلسات -2تبصره 

  .شود میبه ریاست معاون مرتبط وي تشکیل 
سه تـا پـنج   ، در هر کمیسیون و براساس شرایط مصوب شوراي تخصصی -3تبصره 

مردمی فعـال در حـوزه تخصصـی عضـویت     مؤسسات قرآنی  نظر صاحبنفر از نمایندگان 
  .یابند می

جهـت   هـا  دسـتگاه عنداللزوم و عنداالقتضا از سایر  ندتوان می ها کمیسیون -4تبصره 
  .حضور یا عضویت درجلسات دعوت کنند

مـورد  ي هـا  کمیتـه ، براي حسن انجام وظایف خود ندتوان می ها کمیسیون -5تبصره 
  .تشکیل دهند ربط ذيي ها دستگاهو مدیران  اننظر صاحبرا با حضور  نیاز

مصـوبات  ، ها کمیسیونایجاد انسجام و وحدت رویه در مصوبات  منظور به -6تبصره 
بـا  ، توسط دبیرخانه هر کمیسیون تنظیم و پس از هماهنگی بـا دبیـر شـوراي تخصصـی    

  .شود میابالغ  ربط ذيي ها دستگاهبه  ها کمیسیونامضاي رؤساي 
 با حکـم وزیـر   ها وزارتخانهباالترین مقام مسؤول امور قرآنی در هر یک از  -7تبصره 

کلیـه   گیـري  پیو مسؤولیت  شود میدبیر کمیسیون منصوب  عنوان به) رییس کمیسیون(
  .امور کمیسیون را برعهده دارد

 ها کمیسیونحضور دبیر شوراي تخصصی یا نماینده وي در کلیه جلسات  -8تبصره 
  .الزامی استرأي  با حق

ي هـا  دستگاهو  ها کمیسیون، دستورالعمل گردش کار و تعامالت دبیرخانه -9تبصره 
توسط دبیر شورا تنظیم و با امضاي رییس شـورا   ها کمیسیونبا مشارکت دبیران ، مرتبط
  .شود میابالغ 

  دبیرخانه شوراي تخصصی -10ماده 
در ، بـه شـوراي تخصصـی   تمام امور مربوط  گیري پیدبیرخانه شوراي تخصصی براي 

انقالب فرهنگی تشکیل و نمودار تشـکیالتی و سـازمانی آن توسـط     عالی شورايدبیرخانه 
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  .شود میرییس شوراي تخصصی تصویب 
برجسـته امـور قرآنـی کشـور      اننظر صاحبدبیر شوراي تخصصی از میان  -1تبصره 

بـراي  » م مقام رییس و دبیر شـورا ئقا« توسط رییس شورا انتخاب و با جایگاه تشکیالتی 
ي بعـد  ها دورهو انتخاب مجدد وي براي  شود میسال به این مسؤولیت منصوب  مدت سه

  .بالمانع است
نسبت بـه تشـکیل    دتوان میدبیر شورا ، با موافقت رییس شوراي تخصصی -2تبصره 

  .امور شورا اقدام نماید گیري پیبراي  مورد نیازگروهاي علمی و کاري 
  مجمع مشورتی شوراي تخصصی -11 ماده

ي گیـر  تصـمیم سـازي و تسـریع در فرآینـد     کیفیت بخشی به نظام تصـمیم  منظور به
مجمع مشورتی شوراي تخصصی جهت بررسی موارد ارجـاعی از سـوي   ، شوراي تخصصی

به ریاست دبیر شوراي تخصصی و با ترکیب زیر در دبیرخانـه شـورا   ، شورا و یا رییس آن
  :شود میتشکیل 

ي هـا  دستگاهي قرآنی سایر ها فعالیتو باالترین مقام مسؤول  ها کمیسیوندبیران  -1
  ؛عضو شوراي تخصصی

  ؛قرآنی مؤسسات مردمی عضو شوراي تخصصی نظر صاحبسه نفر  -2
  .دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شوراي تخصصی -3

برگـزار و دسـتور   ، جلسات مجمع مشورتی حـداقل یـک بـار در هـر مـاه      -1تبصره 
  .شود میجلسات آن توسط رییس مجمع تعیین 

دبیر مجمع مشورتی توسط رییس مجمع از میان مدیران ارشد دبیرخانـه   -2تبصره 
  .شود میشوراي تخصصی انتخاب 

  مؤسسات قرآنی مردمی نانظر صاحبانتخاب  -12ماده 
منتخب مؤسسات قرآنی مردمـی بـراي عضـویت     اننظر صاحبشرایط و نحوه انتخاب 

، ي آن پس از مشورت و نظرخواهی از نهادهاي مرتبطها کمیسیوندر شوراي تخصصی و 
دبیرخانـه شـورا و   . رسـد  مـی شـوراي تخصصـی    تصـویب  بـه توسط دبیر شـورا تنظـیم و   

هر یک موظفند براساس شـرایط مصـوب نسـبت بـه اخـذ اطالعـات الزم و        ها کمیسیون
  .اد واجد شرایط به شورا یا کمیسیون جهت تصویب اقدام نمایندمعرفی افر
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عضو شوراي تخصصی توسط ریـیس شـورا و    اننظر صاحباحکام عضویت  -1تبصره 
توسط رییس کمیسـیون بـراي مـدت دو     ها کمیسیونعضو  اننظر صاحباحکام عضویت 

  .شود میسال صادر 
منتخب مؤسسات قرآنی مردمـی در بـیش    اننظر صاحبغیبت هر یک از  -2تبصره 

بـه  ، یا مجمع مشورتی در طول سال ها کمیسیون، از یک چهارم جلسات شوراي تخصصی
البـدل منصـوب و جـایگزین     منزله انصراف از عضویت جلسه است و بالفاصله عضـو علـی  

  .شود می
تبصره در جلسـه سـوم شـوراي تخصصـی      27ماده و  13در  نامه آییناین  -13ماده 

اجـراي   گیـري  پـی رسید و مسؤولیت  تصویب به 12/4/1389توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 
  .آن با دبیر شوراي تخصصی است

  
دزفولی محمدرضا مخبر -انقالب فرهنگی و رییس شوراي توسعه فرهنگ قرآنی عالی شورايدبیر   
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 540جلسه  دانشگاهی مصوب نشریات فعالیت بر ناظر ضوابط
  فرهنگی انقالب عالی شوراي 26/3/1383 مورخ

 منـد  ضـابطه  منظـور  به 26/3/1383 مورخ 540 جلسه در فرهنگی انقالب عالی شوراي
 نشـریات  ایـن  حقـوق  کردن نهادینه راستاي در و دانشگاهی نشریات هاي فعالیت نمودن
  :کرد تصویب ذیل شرح به را دانشگاهی نشریات فعالیت بر ناظر ضوابط

  دانشگاهی نشریات تعریف -1ماده 
 بـا  کـه  الکترونیکی نشریات نیز و گاهنامه یا ادواري صورت به که نشریاتی کلیه -1-1

 یک هر توسط ورزشی و ادبی، هنري، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هاي زمینه در ثابت نام
 اعضـاي  از گروهـی  یـا  و اسالمی هاي تشکل، دانشجویان، علمی هیأت اعضاي و اساتید از

 دانشـگاهی  واحـدهاي  و عـالی  آمـوزش  مراکـز ، هـا  دانشگاه در دانشجویان یا علمی هیأت
 تحـت  و محسـوب  دانشـگاهی  نشـریات ، شـوند  می توزیع ها دانشگاه محدوده در و منتشر
  .گیرند می قرار ضوابط این شمول

 هـا  سـازمان  سایر یا و علمی هاي انجمن، ها دانشگاه توسط که علمی نشریات -تبصره
 و پزشـکی  آمـوزش  و درمـان ، بهداشت و فناوري و تحقیقات، علوم هاي وزارتخانه مجوز با

  .هستند مستثناماده  این شمول از شوند می منتشر اسالمی آزاد دانشگاه
 و عـالی  آموزش مراکز، ها دانشگاه محدوده از خارج در دانشگاهی نشریات توزیع -1-2

  .است ربط ذي مراجع از مجوز کسب به منوط دانشگاهی واحدهاي
 بـر  نظـارت ، انتشار مجوز صدور هاي درخواست به رسیدگی مراجع -2ماده 
  دانشگاهی نشریات عملکرد از ناشی شکایات و تخلفات به رسیدگی، نشریات

 و دانشـگاهی  نشـریات  انتشـار  مجوز صدور هاي درخواست به ابتدایی رسیدگی -2-1
 سـایر  انجـام  و دانشگاهی نشریات تخلفات به رسیدگی همچنین وآنها  عملکرد بر نظارت

، دانشـگاه  هـر  در، شود می بینی پیش اجرایی دستورالعمل در خصوص این در که وظایفی
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 بـر  ناظر کمیته« عنوان تحت اي کمیته صالحیت در دانشگاهی واحد و عالی آموزش مرکز
 عالی آموزش مرکز یا دانشگاه فرهنگی شوراي نظر زیر که بود خواهد »دانشگاهی نشریات

  .نماید می فعالیت دانشگاهی واحد یا و
 مرکـز  یـا  دانشـگاه  فرهنگـی  شوراي ضوابط این در اختصار رعایت منظور به -تبصره

  .شود می عنوان »دانشگاه فرهنگی شوراي« دانشگاهی واحد یا و عالی آموزش
  :باشد می ذیل شرح به »دانشگاهی نشریات بر ناظر کمیته« ترکیب -2-2
 دانشـگاهی  واحـد  یـا  و عـالی  آمـوزش  مرکـز ، دانشگاه فرهنگی و دانشجویی معاون -

  ؛)کمیته رییس(
 واحـد  یـا  و دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگی نهاد دفتر االختیار تام نماینده -

  ؛دانشگاهی
  ؛دانشگاهی واحد یا دانشگاه رییس انتخاب به حقوقدان یک -
  ؛دانشگاه فرهنگی شوراي انتخاب به 1دانشگاه علمی هیأت عضو نفر سه -
 مـدیران  انتخـاب  به دانشگاه در موجود 2نشریات مسؤول مدیران از نماینده نفر سه -

 عضـو  عنـوان  بهآنها  از نفر یک که دانشگاهی واحد یا دانشگاه دانشگاهی نشریات مسؤول
  ؛گردد می محسوب البدل علی

  .)کمیته دبیر( دانشگاهی واحد یا دانشگاه فرهنگی امور مدیر -
 آراي و تصـمیمات  بـه  نسـبت  تجدیـدنظر  مرجـع  دانشگاه هر فرهنگی شوراي -2-3

  .باشد می دانشگاهی واحد یا و عالی آموزش مرکز، دانشگاه همان ناظر کمیته
 بـه  رسـیدگی  و دانشـگاه  فرهنگـی  شـوراي  تصمیمات در نظر تجدید منظور به -2-4

 در کــه وظــایفی ســایر انجــام و شــورا ایــن عملکــرد و تصــمیمات از ناشــی اعتراضــات
 بـا  شـورایی  مربوطـه  دسـتگاه  یا وزارتخانه هر در شود می بینی پیش اجرایی دستورالعمل

  :شود می تشکیل ذیل ترکیب با» دانشگاهی نشریات بر ناظر مرکزي شوراي« عنوان
  ؛)شورا رییس( متبوع دستگاه یا وزارت فرهنگی معاون -

                                                                                                                                               
 شوراي انقالب فرهنگی 9/3/8 مورخ 584 جلسه اصالحیه -1
 همان -2
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  ؛)شورا دبیر( 1اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر مطبوعاتی امور معاونت -
 نماینـده  یـا  هـا  دانشـگاه  در رهبـري  معظـم  مقـام  نماینـدگی  نهاد فرهنگی معاون -

  ؛نهاد رییس االختیار تام
  ؛متبوع دستگاه یا وزارت فرهنگی معاون انتخاب به حقوقدان نفر یک -
 مسـؤول  مدیران انتخاب به دانشگاهی نشریات مسؤول مدیران نمایندگان از نفر دو -

 البـدل  علـی  عضـو  عنـوان  بـه آنهـا   از نفـر  یـک  که کشور هاي دانشگاه دانشگاهی نشریات
  .گردد می محسوب

 االجـرا  الزم و قطعـی ، دانشـگاهی  نشریات بر ناظر مرکزي شوراي تصمیمات -تبصره
  .است

  فرهنگی نشریات حدود و حقوق -3ماده 
 اسـالمی  جمهوري مطبوعات قانون در مصرح حقوق کلیه از دانشگاهی نشریات -3-1
 احکـام  و مبـانی  بـه  اخالل موارد در جز تصاویر و مطالب انتشار در و بوده برخوردار ایران

  .هستند آزاد مطبوعات قانون 6ماده  مطابق خصوصی و عمومی حقوق و اسالمی
 جامعـه  آگاهی افزایش منظور به که دانشگاه خارج و داخل اخبار انتشار و کسب -3-2

 و ضـوابط  ایـن  و مطبوعـات  قـانون  رعایـت  بـا  باشـد  جامعـه  مصـالح  حفـظ  و دانشگاهی
  .است دانشگاهی نشریات مسلم حق، ربط ذي اجرایی هاي دستورالعمل

 و محسـوب  تخلـف ، دانشـگاهی  نشـریات  بـراي  ضـوابط  ایـن  نظر از که اعمالی -3-3
 همـان ، باشـد  مـی  2مـاده   در شـده  بینـی  پیش مراجع دررأي  صدور و رسیدگی مستلزم

 بـه  رسـیدگی  نحـوه  اجـراي  ضـمانت . اسـت  مطبوعات قانون ششم فصل در مصرح موارد
 بـا  مطابق الذکر فوق مراجع صالحیت داشتن نظر در با موارد این دررأي  صدور و تخلفات

  .بود خواهد ضوابط این 5ماده  موضوع اجرایی دستورالعمل
 جـرم  کشـور  موضوعه قوانین براساس نشریه ارتکابی تخلف که مواردي کلیه در -3-4
 انضـباطی  کمیتـه  به را نشریه مسؤول مدیر تواند می دانشگاه فرهنگی شوراي، شود تلقی

 مراتب تواند می رسیدگی از پس مزبور کمیته و کند معرفی دانشگاهی واحد یا و دانشگاه
  .نماید منعکس صالحه هاي دادگاه به را

                                                                                                                                               
 همان -1
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  .باشد می ضوابط این اجراي حسن بر نظارت مسؤول، دستگاه رییس یا وزیر -4ماده 
 مشـترك  جلسـه  در واحد شکل و محتوا با ضوابط این اجرایی دستورالعمل -5ماده 
 و فنـاوري  و تحقیقـات ، علـوم  هاي وزارتخانه دانشگاهی نشریات بر ناظر مرکزي شوراهاي
 عـالی  شوراي دبیرخانه محل در اسالمی آزاد دانشگاه و پزشکی آموزش و درمان، بهداشت

 وزیـر  سـوي  از ابالغ از پس و رسد می نهایی تصویب به ماه دو مدت ظرف فرهنگی انقالب
  .است االجرا الزم متبوع دستگاه رییس یا و

ــن ــر مشــتمل ضــوابط ای ــاده و 5 ب ــورخ 540 جلســه تبصــره در 3 م  26/3/1383 م
  .رسید فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب به
  

سید محمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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مصوب جلسه  انیدانشگاه یاسالم يها تشکل نامه آیین
  و الحاقات بعدي 1378/ 9/6مورخ  448

 یانقالب فرهنگ عالی شوراي

 مقدمه

ن سطح تفکـر و علـم   ین باالتریمعرف و مب، هر جامعه عالی آموزشو مراکز  ها دانشگاه
جامعـه را در   یو ارزشـ  يو نظام اعتقـاد  ینیب و اصول جهان شوند میآن جامعه محسوب 

در جهـت  ، نـده یران آیت متفکـران و دانشـمندان و مـد   یـ سازند و بـا ترب  یم یخود متجل
جامعـه مـؤثر واقـع     یاسیو س یفرهنگ، ياعتقاد، يگوناگون فکر هاي حرکتدن به یبخش
کـه   یعالوه بـر اشـتراکات  ، مختلف جهاني ها دانشگاهگفت که  توان مینجا یاز ا. شوند می

و هـا   بیـنش  بـا  یگر دارنـد بـه اعتبـار تعلـق بـه جـوامع      یکـد یبا ، به اعتبار دانشگاه بودن
ز یگر متفـاوت و متمـا  یکـد یرا از آنهـا   هسـتند کـه   یاتیمختلف واجد خصوص يها ارزش

 .سازد یم
و  ینـ یب جهـان ، يو معنو یاله يکردهایخود با رو یکه در انقالب اسالم یرانیجامعه ا
خواهـان آن اسـت کـه    ، گونـاگون خـود قـرار داد    شـؤون  ياسـالم را مبنـا   ینظام ارزشـ 

داشـته باشـد تـا هـم بتوانـد در آن       یاسـالم  يها ارزشو  یبا مبان یمتناسبي ها دانشگاه
تـر حاصـل کنـد و     تـر و ژرف  قیو شناخت دق یخود آگاه يارهایو مع یاز مبان ها دانشگاه

در آنهـا   میج و تعمـ یبـه تـرو  ، ارهایو مع یبر وفق آن مبانران یت متفکران و مدیهم با ترب
ازمنــد تــالش و کوشــش ین ین رســالت مهمــیچنــ يفــایا. دیــکــل جامعــه مبــادرت نما

حاضـر بـر    نامـه  آیین. است يان در پرتو نظم و انضباط و قانونمندیدانشگاه یافته سازمان
براسـاس   هـا  نشـگاه داحاکم بر  یو اختصاص یبا نظر به اصول عموم، ين تفکریچن يمبنا

ت از یـ و حما هـا  فعالیـت ق یتوسعه و تشـو  منظور بهو  یانقالب فرهنگ عالی شورايمصوبه 
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ن ین موضـوعه کشـور تـدو   یقـوان  چـارچوب ان در یدانشـگاه  یو اجتمـاع  یاسـ یحقوق س
 .ده استیگرد

 فیات و تعاریکل -لفصل او

 :ر مورد نظر استیف زیتعار نامه آیینن یدر ا -1ماده 
اعـم از   یو پژوهشـ  عـالی  آمـوزش و مؤسسات  ها دانشگاهک از یبه هر : دانشگاه -1-1
 .شود میاطالق  یردولتیو غ یدولت

گر شهرها و یدر د یدولتي ها دانشگاهوابسته به  یا واحد دانشگاهیهر مرکز  -تبصره
 .شود میهمانند دانشگاه محسوب  نامه آیینن یدر ا یردولتیز هر واحد دانشگاه غین

 .باشد میدانشگاه  یعلم هیأت يان و اعضایعبارت از دانشجو: انیدانشگاه -1-2
افـت مجـوز   یان است که پس از دریمرکب از دانشگاه یتیجمع: یتشکل اسالم -1-3
ن یـ مصـرّح در فصـل سـوم ا    -نظـارت دانشـگاه   هیأت( صالح ذيت از مرجع یفعال یرسم
مصـرّح در   یانقالب و نظام اسـالم  يها ارزشو  یدر جهت تحقق اهداف اسالم) نامه آیین

 .نماید میت یفعال نامه آیینن یو ا قانون اساسی چارچوب
هـر   يان که نسبت به ثبت نام خود در دفتر اعضایک از دانشگاهیبه هر : عضو -1-4

ت بـه  یعضـو ( .شود میرفته شده است اطالق یاقدام نموده و پذ یاسالم يها تشکلک از ی
 )تشکل است اساسنامهمنزله موافقت با 

ت داشـته  یعضـو  یک تشکل اسالمیدر ، در زمان واحد دتوان میهر فرد تنها  -تبصره
  .ت مؤخر قابل قبول استین صورت عضویاغیر باشد و در
  تیمحدوده فعال -2ماده 

 اساسـنامه در حـدود   یاسالم يها تشکل یو اجتماع یفرهنگ، یاسیت سیهر نوع فعال
ر یو سـا  نامه آیینن یتشکل در داخل دانشگاه و در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه و ا

  .ن موضوعه کشور مجاز استیقوان
  .در خارج از دانشگاه تابع قانون احزاب است یاسالم يها تشکلي ها فعالیت -تبصره

 يبـون آزاد و نصـب تابلوهـا   یتر، زگردیم، ییمایراهپ، تجمع، یسخنران يبرگزار -2-1
  .است پذیر امکاننظارت دانشگاه  هیأتمجوز از  ارایهبا  ییدانشجو يها تشکل
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بـا مجـوز    یدانشـگاه  یات علمـ ینشر يبه استثنا يا هیانتشار هر نوع نشر -1تبصره 
  .گیرد میدانشگاه صورت  یفرهنگ يشورا

 یفرهنگـ  يبـا مجـوز شـورا    يا انهیرا یرسان گاه اطالعیهر نوع پا يانداز راه -2تبصره 
  1.گیرد میدانشگاه صورت 

، یت فرهنگـ یـ رت هـر نـوع فعال  یدانشگاه در صورت مغـا  یفرهنگ يشورا -3تبصره 
مراتـب  ، یانقالب اسالم يها ارزشو  یضوابط شرع، با مصالح دانشگاه یو اجتماع یاسیس

س دانشـگاه موظـف اسـت در صـورت اعـالم      یـی و ر نماید میاست دانشگاه اعالم یرا به ر
  .کند يریجلوگآنها  ا مشاهده موارد خالف ازیو  یفرهنگ يشورا

  ها تشکل -فصل دوم
  :گردند یم تأسیسر یمراحل ز یبا ط ها تشکل -3 ماده

ط یبـا داشـتن شـرا    یعلم هیأت ينفر از اعضا 3ا یان ینفر از دانشجو 5حداقل  -3-1
صـدور   يتقاضـا ، تشـکل  يبـرا  ینام مشخص ارایهمؤسس با  هیأت عنوان بهند توان میر یز

  :ندیت نمایپروانه فعال
  ؛قانون اساسیه و یت فقیوال، به اسالم یاعتقاد و التزام عمل )الف
 یلیتحصـ  سـال  نـیم و حـداقل دو   یاز حسن شهرت و اخـالق اسـالم   يبرخوردار )ب

و حـداقل دو سـال    ییدانشـجو  يهـا  تشـکل  يل در دانشگاه مزبـور بـرا  یاشتغال به تحص
  .در دانشگاه مزبور یعلم هیأت ياعضا يها تشکل يبرا یشیآزما یاستخدام رسم

 يهـا  انجمـن هـا و   تیـ جمع، ت احزابیقانون فعال 7که به موجب ماده  یکسان -3-2
 يرهبـر  هیـأت ا شـرکت در  یو  یاسیت و حزب سیجمع تأسیساز حق  یو صنف یاسیس

جـاد تشـکل   یا يصدور پروانه بـرا  يمؤسس تقاضا هیأت عنوان بهند توان میآن محرومند ن
  .ندینما عالی آموزشدر مراکز 

-3موضـوع بنـد   ( مؤسس هیأت يت حداقل الزم اعضایصالح تأییددر صورت  -3-3
موافقـت   ينظارت دانشـگاه حـداکثر ظـرف پـانزده روز کـار      هیأت، نام تشکل تأییدو ) 1
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  .نماید میتشکل را صادر  تأسیسبا  یاصول
افـت  یخ دریمؤسس مکلف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت سـه مـاه از تـار        هیأت -3-4

 در. دیـ م نماینظـارت تسـل   هیـأت را بـه   اساسـنامه اعضا و  یفهرست اسام یموافقت اصول
  .شود می یکن تلقیکان لم  تأسیسن صورت درخواست یاغیر

ن موضـوعه کشـور و   یقـوان ، هیـ ت مطلقـه فق یـ وال، قـانون اساسـی  التزام بـه   -تبصره
  .تشکل آمده باشد اساسنامهمصرحا در  یستیمصوب با يها نامه آیین
 ،)در حـد نصـاب الزم  ( اعضـاء  یافـت فهرسـت اسـام   ینظارت پـس از در  هیأت -3-5

تشـکل   يو صـدور مجـوز بـرا    اساسنامهب یو تصو یحداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررس
  .نماید میط اقدام یواجد شرا

 طـور  بـه مراتـب را  ، اساسنامهب ینظارت موظف است در صورت عدم تصو هیأت -3-6
نـد ظـرف   توان مـی ان ید و متقاضـ یان اعالم نمایل و مستندات به متقاضیبا ذکر دال یکتب

  .ندید نظر نمایتجد ينظارت تقاضا هیأتنظر  تأمینک ماه ضمن یمدت 
 هیأتا اعتراض ینظارت دانشگاه از صدور پروانه و  هیأتدر صورت امتناع  -1تبصره 

 دتوانـ  مـی مؤسـس   هیأت، تشکل اساسنامهنظارت درباره  هیأتمؤسس تشکل به نظرات 
د و یـ ارسـال نما ) نامـه  آیـین ن یا 5 موضوع ماده( ينظارت مرکز هیأتاعتراض خود را به 

موظف است ظرف حداکثر مدت دو ماه نسبت بـه اعتـراض واصـله     ينظارت مرکز هیأت
  .دیو اعالم نظر نما یدگیرس

  .باشد مینظارت دانشگاه  هیأت تأییدمنوط به  اساسنامهر در ییهر نوع تغ -2تبصره 
 3مؤسـس   هیـأت بـا احتسـاب    ییدانشجو يها تشکل يحد نصاب تعداد اعضا -3-7

  .باشد مینفر  50ان آن دانشگاه و حداقل یدرصد کل دانشجو
 5مؤسـس   هیـأت با احتساب  یعلم هیأت يها تشکل يحد نصاب تعداد اعضا -3-8
  .باشد مینفر  10آن دانشگاه و حداقل  یعلم هیأت يکل اعضا درصد

  نظارت -فصل سوم
ف مقـرر  یان و انجام وظایدانشگاه یو اجتماع یاسیت از حقوق سیحما منظور به - 4ماده 

  :شود میل یر تشکیف زیب و شرح وظاینظارت در هر دانشگاه با ترک هیأت، نامه آیینن یدر ا
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  :نظارت دانشگاه هیأتب یترک -4-1
  ؛)هیأتس ییر( س دانشگاهییر )الف
  ؛در دانشگاه يمقام معظم رهبر یندگینهاد نما مسؤول )ب
ا یـ  یدرمان و آموزش پزشـک ، ا بهداشتی فناوريقات و یتحق، نده وزارت علومینما )ج

  .حسب مورد یدانشگاه آزاد اسالم
  :نظارت دانشگاه هیأتف یوظا -4-2

  ؛یاسالم يها تشکلمؤسس  يت اعضایو صالح اساسنامه یبررس )الف
  ؛یاسالم يها تشکل يت برایو صدور پروانه فعال یاعالم موافقت اصول )ب
  ؛)نامه آیینن یا 1-2 موضوع بند( ها تشکلت یصدور مجوز انجام فعال )ج
  ؛یاسالم يها تشکلانتخابات  ينظارت بر حسن اجرا )د
  ؛مربوط نامه آیینبراساس  ها تشکلبه تخلفات  یدگیرس) ه
در ارتبـاط بـا    یو حقـوق  یقیاشخاص حق يات واصل شده از سویبه شکا یدگیرس )و

  ؛یاسالم يها تشکلي ها فعالیت
  .یاسالم يها تشکلت یا لغو پروانه فعالیتوقف و  )ز

از  ینظارت بخشـ  يمرکز هیأت تأییدپس از  دتوان می نظارت دانشگاه هیأت -تبصره
و  ییمتشـکل از معاونـت دانشـجو    ییبه شـورا ) و، ه، د، ج( يبندهاف خود را شامل یوظا

، علومي ها وزارتخانهنده یدر دانشگاه و نما یندگیمعاونت دفتر نهاد نما، دانشگاه یفرهنگ
حسـب   یو دانشـگاه آزاد اسـالم   یدرمان و آموزش پزشک، و بهداشت فناوريقات و یتحق

  1.دیض نمایمورد تفو
در  ينظـارت مرکـز   هیـأت ، نامـه  آیـین ن یف مقرر در ایانجام وظا منظور به -5ماده 
و دانشـگاه   یدرمان و آموزش پزشـک ، و بهداشت فناوريقات و یتحق، علوم يها وزارتخانه
  :شود میل یر تشکیف زیب و شرح وظایبا ترک یآزاد اسالم

  :ينظارت مرکز هیأتب یترک -5-1
  ؛س دستگاهییا ریر یوز) الف
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  ؛ها دانشگاهدر  يمقام معظم رهبر یندگیس نهاد نماییر) ب
  ؛يس دستگاه به انتخاب وییا ریر یاز معاونان وز یکی) ج
  ؛حسب مورد ها دانشگاه يک نفر از رؤسای) د
  ؛یانقالب فرهنگ عالی شوراينده ینما) ه
مطـرح   ينظارت مرکـز  هیأتدر  ییج دانشجویمربوط به بس مسایل که موارديدر ) و

  1.حضور خواهد داشت هیأتدر آن رأي  ج با حقیمقاومت بس يرویشود فرمانده ن
  :ينظارت مرکز هیأتف یوظا -5-2

نظـارت   هیـأت مات یدنظر در تصـم یـ تجد يهـا  درخواسـت نسبت بـه   یدگیرس )الف
  .حداکثر ظرف مدت دو ماهآنها  و تخلفات ها دانشگاه
  .حسب مورد نامه آیینن یا ییاجرا يها دستورالعملب ین و تصویتدو )ب
  .یاسالم يها تشکلات و تخلفات یبه شکا یدگیرس نامه آیینب ین و تصویتدو )ج

مـورخ   265ان که براساس مصوبه جلسه یدانشگاه یاسالم يها تشکله یکل -6ماده 
  2.ت دارندیاند و رسم یقانون اند شدهل یتشک یانقالب فرهنگ عالی شوراي 28/8/70

ب براسـاس مفـاد   یخ تصویاز تار یدانشگاه یاسالم يها تشکله یکلي ها فعالیت.-6-1
  .خواهد بود نامه آیینن یا

 يهـا  اساسـنامه سـال   یـک  مزبور موظفند حداکثر در ظـرف  یاسالم يها تشکل -6-2
  .ق دهندیتطب نامه آیینن یخود را با ا

مزبـور   يهـا  تشکلهر کدام از ، ينظارت مرکز هیأتص یچنانچه براساس تشخ -6-3
  .گیرد میصورت  یآن تشکل برخورد قانونط نبودند با یحائز شرا
بـر   هـا  تشـکل دانشـگاه بـه    يها کمکع عادالنه یو توز یت هماهنگیمسؤول -7 ماده

  .نظارت خواهد بود هیأتعهده 
ا اجـازه  یـ داده و  ارایـه الت یتسـه  ییها تشکلتنها مجازند به  ربط ذين مسؤوال -7-1

افـت  یدر نامـه  آیـین ن یت را طبق ایفعالرا بدهند که مجوز  ها دانشگاهاستفاده از امکانات 
  .کرده باشند

                                                                                                                                               
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 13/10/79مورخ  472مصوب جلسه  -1
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 06/07/1378جلسه مورخ  449مصوب جلسه  8تا  6مواد  -2



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   464

 

بـه   یدگیرسـ  نامـه  آیـین ن یو همچن نامه آیینن یا ییاجرا يها دستورالعمل -8ماده 
 ينظـارت مرکـز   يهـا  هیـأت در جلسـه مشـترك    یاسالم يها تشکلات و تخلفات یشکا

و دانشـگاه   یدرمان و آموزش پزشـک ، و بهداشت فناوريقات و یتحق، علوم يها وزارتخانه
 تصـویب  بـه و در شکل واحـد   یانقالب فرهنگ عالی شورايرخانه یدر محل دب یآزاد اسالم

  .رسد می یینها
 عـالی  شـوراي  9/6/1378مـورخ   448تبصره در جلسـه   5ماده و  8فوق در  نامه آیین

  .شد یر با آن ملغیمغاهاي  نامه آیین، بیخ تصوید و از تاریرس تصویب به یانقالب فرهنگ
  

سید محمد خاتمی -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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ي اسالمی ها تشکل نامه آییندستورالعمل اجرایی 
  ي نظارتها هیأت 23/2/1382مصوب  دانشگاهیان

 ،بهداشت، فناوريتحقیقات و ، ي علومها وزارتخانهمرکزي 
  درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی

  مقدمه
ي اسالمی دانشگاهیان مقـرر شـد دسـتورالعمل اجرایـی     ها تشکل نامه آیینپس از ابالغ 

درمـان و آمـوزش   ، بهداشـت ، فناوريتحقیقات و ، ي علومها وزارتخانهمزبور توسط  نامه آیین
اجرایـی بـراي مـدت سـه سـال       مسـایل  ياحصـا  منظـور  بهپزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی 

  .آزمایشی تدوین و ابالغ گردد صورت به
 نامـه  آیـین  5مـاده   2از بنـد  ) ب( انقضاي مدت آزمایشی مذکور و در اجراي قسـمت با 
) تکمیلـی ( 8و نیـز مـاده    9/6/78مورخ  448ي اسالمی دانشگاهیان مصوب جلسه ها تشکل

 472الحـاقی مصـوب جلسـه    ي هـا  تبصرهو مفاد تکلمه و  6/7/78مورخ  449مصوب جلسه 
 8/11/1381مــورخ  511و جلسـه   9/11/1380مــورخ  493و جلسـه   13/10/1379مـورخ  
ي هـا  مسـؤولیت تسهیل و تسریع در انجام وظـایف و   منظور بهانقالب فرهنگی و  عالی شوراي
زیر تدوین گردیده اسـت   شرح به نامه آییندستورالعمل اجرایی این ، ها دانشگاهنظارت  هیأت
  .گردد میاي اجرا ابالغ که بر

نحوه تشکیل جلسات ، نظارت هیأتشرح وظایف دبیرخانه  -بخش اول
  ها فعالیتنظارت و مراحل صدور مجوز  هیأت

  نظارت دانشگاه و وظایف آن هیأتدبیرخانه  -1ماده 
نظارت دانشگاه در زمینه تماس و  هیأتي ها فعالیتتسهیل در انجام  منظور به -1-1
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، حفظ و نگهداري اسناد و مـدارك ، ربط ذيي اسالمی و سایر نهادهاي ها تشکلمکاتبه با 
  :گردد مینظارت دانشگاه با شرح وظایف زیر تشکیل  هیأتدبیرخانه 

نظـارت   هیـأت اعالم دستور کار و دعـوت از اعضـاء بـراي شـرکت در جلسـات      ) الف
  ؛دانشگاه و یا واحد دانشگاهی

  ؛ها بندي پرونده اري اسناد و مکاتبات و طبقهثبت و نگهد، تشکیل نظام بایگانی) ب
 تشـکل اسـالمی و طـرح    تأسیسمؤسس متقاضی  هیأتدریافت درخواست کتبی ) ج
  ؛نظارت دانشگاه هیأتدر جلسات رسمی آنها 
 هیـأت دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی ) د

  ؛نظارت دانشگاه
دریافــت شــکایات مطروحــه از ســوي اشــخاص حقیقــی و حقــوقی در ارتبــاط بــا ) ه

  ؛نظارت دانشگاه هیأتدر جلسات رسمی آنها  ي اسالمی و طرحها تشکلي ها فعالیت
مکتوب و با امضاي ریاسـت دانشـگاه    صورت بهنظارت دانشگاه  هیأتابالغ تصمیم ) و

  ؛در مهلت قانونی تعیین شده به تشکل اسالمی
نظـارت   هیـأت ات و انجام مکاتبات ضروري بنا به دستور رییس جلس صورتتدوین ) ز

  ؛دانشگاه
نظارت دانشگاه و ارسال آن با امضاي ریاست  هیأتتهیه و تنظیم گزارش جلسات ) ح

  ؛نظارت مرکزي هیأتدانشگاه براي دبیرخانه 
ي اسـالمی دانشـگاهیان و   هـا  تشـکل  نامـه  آیـین در مـورد  موقـع   بـه  رسانی اطالع) ط

  ؛ي اسالمیها تشکلي اجرایی آن به دانشگاهیان و ها دستورالعمل
  ؛منصفه رسیدگی به تخلفات دانشجویان هیأتدعوت و تشکیل جلسات ) ي
ي هـا  فعالیـت نظـارت دانشـگاه و اخـذ گـزارش      هیـأت اجراي مصوبات  گیري پی) ك
  ؛ي اسالمی دانشگاهیانها تشکل
  .انجام سایر امور محوله) ل
 عنـوان  بهعلمی دانشگاه را  هیأترییس دانشگاه یک نفر از کارمندان یا اعضاي  -1-2

  .نماید مینظارت دانشگاه انتخاب و به اعضا معرفی  هیأتمسؤول دبیرخانه 
  نظارت دانشگاه هیأتنحوه تشکیل جلسات  -2ماده 

و  ها تشکلنظارت دانشگاه جهت رسیدگی به هنگام به درخواست کتبی  هیأت -2-1
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فرهنگـی و انجـام دیگـر وظـایف     ، سیاسـی ، ي مختلف اجتماعیها فعالیتصدور مجوز یا 
  .دهد میتشکیل جلسه  العاده فوق طور بهمحوله در فواصل زمانی معین و یا 

درخواست تشکیل  ندتوان مینظارت  هیأترییس دانشگاه یا دو سوم اعضاي  -تبصره
موظف به دعـوت از اعضـا بـراي تشـکیل جلسـه       هیأتنمایند و رییس  العاده فوقجلسه 

  .باشد می العاده فوق
و حـداقل یـک   ) هیـأت رییس ( نظارت با حضور ریاست دانشگاه هیأتجلسات  -2-2

  .عضو دیگر رسمی است
نظارت دانشگاه و معاون دانشـجویی و فرهنگـی    هیأتحضور مسؤول دبیرخانه  -2-3

و بـا موافقـت   رأي  در جلسات بدون حق) حسب مورد( دانشگاه و نماینده تشکل اسالمی
  .رییس دانشگاه بالمانع است

  ها فعالیتنحوه صدور مجوز  -3ماده 
ي اسالمی دانشگاهیان در دانشگاه الزم است در صورت تمایل به ها تشکلکلیه  -3-1

ي اسـالمی  هـا  تشـکل  نامـه  آیـین ) 2 -1( ي منـدرج در بنـد  هـا  فعالیـت انجام هر یک از 
نظارت دانشگاه طبـق مفـاد ایـن دسـتورالعمل      هیأتدانشگاهیان نسبت به اخذ مجوز از 

  .اقدام نمایند
ي اسالمی متقاضی صدور مجوز فعالیت بایستی برگ درخواست مجوز ها تشکل -3-2

را تکمیـل و بـراي ثبـت و تشـکیل پرونـده بـه       ) پیوسـت دسـتورالعمل اجرایـی   ( فعالیت
  .تحویل نمایند نظارت هیأتدبیرخانه 

نظارت دانشـگاه در مـورد    هیأتمجوز توسط  ارایهیی و گو پاسخحداکثر مهلت  -3-3
تریبـون آزاد و نصـب تـابلو از تـاریخ ثبـت      ، تشکیل میزگرد، سخنرانی: یی نظیرها فعالیت

هفت روز کاري و در مورد تجمع و راهپیمایی چهار ، هیأتدرخواست کتبی در دبیرخانه 
  .دباش میروز کاري 
  ي منـدرج در بنـد   هـا  فعالیـت ي اسـالمی کـه درخواسـت انجـام     هـا  تشکل -تبصره

یی از سوي گو پاسخدستورالعمل را دارند الزم است با توجه به حداکثر مهلت قانونی  3-3
 هرگونـه نظارت دانشگاه تاریخ برنامه خود را تنظیم و تا زمان اخذ مجـوز از انجـام    هیأت

  .فعالیت تبلیغاتی اجتناب نمایند
  نظارت دانشـگاه موظـف اسـت در مهلـت قـانونی تعیـین شـده در بنـد          هیأت -3-4
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اخذ تصـمیم و اعـالم   ، بررسی مدارك، نسبت به تشکیل جلسه رسمی، دستورالعمل 3-3
یی در مهلـت  گو پاسخو عدم  باشد میمسؤول این امر  ،هیأترییس . کتبی آن اقدام نماید

  .شود میتلقی  تأییدمقرر به منزله 
، نظـارت دانشـگاه بـا درخواسـت کتبـی تشـکل       هیأتدر صورت عدم موافقت  -3-5

مکتوب و مستدل در مهلت تعیین شده در بنـد   صورت به، ضروریست دالئل عدم موافقت
  .به تشکل اسالمی ابالغ شود 3-3

نظـارت دانشـگاه اعتـراض     رأي هیـأت  چنانچه تشکل اسالمی نسـبت بـه   -1تبصره 
رأي  مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت یـک هفتـه از تـاریخ ابـالغ     دتوان میداشته باشد 

 هیـأت و متعاقبـاً   ارایـه نظارت  هیأتمکتوب به دبیرخانه  صورت بهنظارت دانشگاه  هیأت
نظارت دانشگاه نیز الزم است نظر نهایی خود را ظرف مهلـت هفـت روز کـاري از تـاریخ     

  .ت اعتراض کتباً به تشکل اعالم نمایددریاف
نظارت دانشگاه یـا   هیأتدر صورت اعتراض تشکل اسالمی به نظر نهایی  -2تبصره 

نظـارت   هیأتموضوع در صورت درخواست تشکل به ، ییگو پاسخنظارت از  هیأتامتناع 
  .است االجرا الزمنظارت مرکزي  رأي هیأت مرکزي ارجاع و

ماه از تاریخ دریافـت اعتـراض    2نظارت مرکزي مکلف است ظرف  هیأت -3تبصره 
ظـرف یـک    بایسـت  مـی این تصـمیم  . به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید

  .نظارت دانشگاه اعالم شود هیأتمکتوب به  صورت بههفته 
 هیأتمشترك و در قالب برنامه واحد از  صورت به ندتوان میي اسالمی ها تشکل -3-6

بـرگ  ، مـوارد  گونـه  ایـن بـدیهی اسـت در   . دانشگاه تقاضاي مجوز فعالیـت کننـد   نظارت
  .شود میي مزبور تکمیل و امضا ها تشکلدرخواست توسط نمایندگان 

مجـوز  ، نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تـا زمـان رعایـت مقـررات     -3-7
نـاظر بـر نشـریات     اخذشده به قوت خود باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات

  .دانشجویی قابل رسیدگی است
 ي اسالمی دانشگاهیانها تشکل نامه آیین 1-2مستنداً به تبصره الحاقی به بند  -3-8

 انـدازي  راه« ):انقالب فرهنگـی  عالی شوراي 8/11/1381مورخ  511مصوبه جلسه شماره (
  .»گیرد یمبا مجوز شوراي فرهنگی دانشگاه صورت  رسانی اطالعهر نوع پایگاه 
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  نحوه بررسی و صدور مجوز ایجاد تشکل و -بخش دوم
  نظارت بر اجراي انتخابات

  اعالم موافقت اصولی -4ماده 
 بایسـت  مـی ي اسـالمی دانشـگاهیان   هـا  تشـکل  تأسـیس اعالم موافقت اصولی بـراي  

ي اسالمی دانشگاهیان و رعایـت نکـات زیـر    ها تشکل نامه آیینضوابط مندرج در  براساس
  :پذیردانجام 
اعـالم کتبـی بـه اعتقـاد و التـزام      ، مؤسـس  هیأتدر بررسی صالحیت اعضاي  -4-1

براي احراز شرایط منـدرج در قسـمت    قانون اساسیوالیت مطلقه فقیه و ، عملی به اسالم
 کـه  مـواردي ي اسالمی دانشگاهیان مکفی است به جز در ها تشکل نامه آیین 1-3الف بند 

شواهد و قرائن و مستندات قابـل قبـول    براساس ادعا را نظارت دانشگاه خالف این هیأت
  .احراز نماید

نظـارت   هیـأت احراز حسن شهرت و رعایت اخالق اسالمی بـر عهـده اعضـاي     -4-2
  .از طریق مراجع مسؤول نیز استعالم نماید دتوان می هیأتو  باشد می

تقاضـاي خـود نبایـد عضـو هـیچ تشـکل        ارایهمؤسس در هنگام  هیأتاعضاي  -4-3
  .اسالمی دیگري در درون دانشگاه باشند

 مؤسس نباید طی دو ترم تحصیلی متـوالی اخیـر و یـا سـه تـرم      هیأتاعضاي  -4-4
  .تشکل مشروط شده باشند تأسیسدرخواست  ارایهمتوالی قبل از غیر

الیـت تـا   مؤسس متقاضی ایجاد تشکل باید تعهد کتبی مبنی بر عدم فع هیأت -4-5
  .نماید) ها فعالیتاعم از اعالم موجودیت یا انجام سایر ( زمان صدور مجوز

مؤسـس   هیأتمدت زمان مجاز براي مکاتبات و انجام مراحل بررسی صالحیت  -4-6
 هیـأت نظارت دانشگاه حداکثر یک ماه از تاریخ درخواسـت کتبـی اسـت و     هیأتتوسط 

روز کـاري پـس از اتمـام     15ظـرف مـدت    نامـه  آیین 3-3نظارت موظف است طبق بند 
نسبت به صدور موافقت اصـولی  ، مؤسس هیأتصالحیت  تأییددر صورت ، مراحل بررسی

بنـدي   طبقـه  صـورت  به، نسبت به اعالم کتبی دالئل رد صالحیت تأییدو در صورت عدم 
مؤسس رد صالحیت  هیأتاعضاي . نظارت دانشگاه اقدام نماید هیأتشده با امضاي دبیر 

رأي  بـه  ندتوان مینظارت دانشگاه  رأي هیأت ه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ کتبیشد
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  .نظارت مرکزي اعتراض نمایند هیأتنظارت دانشگاه در  هیأت
مؤسس نیاز به مکاتبه با محـاکم   هیأتبراي بررسی صالحیت  که موارديدر  -تبصره

  .روز قابل افزایش است 45مدت زمان مجاز براي انجام مراحل بررسی تا ، قضایی باشد
  اساسنامهرئوس اصلی و ساختار  -5ماده 

  :ي اسالمی الزم استها تشکل اساسنامهرعایت موارد زیر در محتوا و ساختار 
  ؛نامه آیین 4-3تصریح نکات مندرج در تبصره بند  -5-1
ي تشکل بر آراي اعضا که حد نصـاب آراي  ها فعالیتمبتنی بودن تصمیمات و  -5-2

  ؛خواهد بود اساسنامهمزبور حسب مورد مطابق مفاد 
در انتخابات شوراي مرکزي آن تشکل شـرکت   ندتوان میتنها اعضاي تشکل  -تبصره

  .نمایند
  ؛معرفی ارکان تشکل و تشکیالت زیر مجموعه آنان -5-3
  ؛شرح دقیق وظایف ارکان تشکل -5-4
  ؛و اخذ تصمیمآنها  حد نصاب رسمیت، چگونگی تشکیل جلسات -5-5
  ؛)اخراج یا استعفا( نحوه عضوگیري و خروج اعضا از تشکل، شرایط عضویت -5-6

ي اسالمی نباید طـی دو تـرم   ها تشکلنامزدهاي عضویت در شوراي مرکزي  -تبصره
  .متوالی مشروط شده باشندغیر متوالی و یا سه ترم

به احکام اسالمی و اعالم کتبی اعتقاد به مـوارد منـدرج در قسـمت     بندي پاي -5-7
هسته مرکـزي و یـا   ، مرکزي هیأتاز سوي نامزدهاي عضویت در  نامه آیین 1-3الف بند 

  ؛شوراي مرکزي تشکل اسالمی
  ؛نحوه انحالل تشکل -5-8
نحوه رفع اختالف تشکل در صورت بروز اختالف بین اعضـاي شـوراي مرکـزي     -5-9

  ؛صریح و روشن صورت بهآن 
و همچنـین تجدیـد    ها دورهچگونگی برگزاري انتخابات در مرتبه اول و سایر  -5-10

  ؛ربط ذيابطال انتخابات از سوي مراجع صالحه رأي  انتخابات در صورت صدور
نحوه تداوم فعالیت قانونی تشکل در صورت برگزار نشـدن انتخابـات شـوراي     -5-11

  ؛تعویق انتخابات شوراي مرکزي مرکزي در موعد مقرر و یا
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  ؛تشکل اسالمی اساسنامهنحوه تغییر در  -5-12
اعالم ترازنامه مالی تشکل و نحـوه تصـویب آن بـه مجمـع عمـومی تشـکل و        -5-13

  ؛ربط ذيمراجع 
عدم سوء استفاده از امکانات مالی دانشگاه و ، تصریح به انتفاعی نبودن تشکل -5-14

  .لعدم سوء استفاده از نام تشک
ظرف مدت سه مـاه   بایست می ها دانشگاهي اسالمی رسمی و فعلی ها تشکل -تبصره

و ایـن   نامـه  آیـین خود با مفاد  اساسنامهاز تاریخ ابالغ این دستورالعمل نسبت به تطبیق 
و یـا رعایـت نشـدن مفـاد      اساسـنامه در صورت عدم تطبیـق  ، دستورالعمل اقدام نمایند

  .قانونی استغیر دستورالعمل فعالیت تشکل مزبور
  اساسنامهبررسی  -6ماده 

 منظـور  بـه ي اسـالمی را  ها تشکل اساسنامهنظارت دانشگاه موظف است  هیأت -6-1
این دستورالعمل بررسی نموده و در صورت عـدم رعایـت    5و ماده  نامه آیینرعایت مفاد 

مهلـت مقـرر در   ( نکات فوق مراتب را کتباً و با ذکر نکات مورد استناد ظرف مدت دو ماه
  ؛مؤسس اعالم نماید هیأتبه ) نامه آیین 5-3بند 

نظــارت دانشــگاه  هیــأتمصــوب الزم اســت در  اساســنامهتغییــر در  هرگونــه -6-2
  .برسد تصویب به

  نظارت بر انتخابات -7ماده 
نظـارت هـر دانشـگاه وظیفـه      هیـأت ، نامـه  آیین 2-4بند  "د"قسمت  براساس -7-1

  ؛انتخابات را بر عهده داردنظارت بر حسن اجراي 
تـاریخ  ، انتخابـات  هرگونهي اسالمی موظفند دو هفته قبل از برگزاري ها تشکل -7-2

 ربط ذيکتبی در زمینه انتخابات براي هماهنگی با مسؤولین  صورت بهپیشنهادي خود را 
  ؛نظارت دانشگاه اعالم نمایند هیأتبه 

نظارت موظف است حداکثر ظرف مـدت یـک هفتـه از تـاریخ اعـالم       هیأت -تبصره
، تشکل موافقت خود را با تاریخ تعیین شده کتباً اعالم نماید و در صـورت عـدم موافقـت   

، نظارت به تشکل ابـالغ کنـد   هیأتدالیل خود را در همان مهلت کتباً و با امضاي رییس 
 هیـأت رگـزاري انتخابـات بـه    در این صورت تشکل موظف است زمان دیگـري را بـراي ب  
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  .نظارت دانشگاه پیشنهاد نماید
از  المقدور حتینماینده خود را که ، با صالحدید دتوان مینظارت دانشگاه  هیأت -7-3

در این صـورت تشـکل   . منصفه است براي نظارت بر انتخابات معرفی نماید هیأتاعضاي 
از جانب خود موظف به همکـاري  ) مکتوب صورت به( نیز با انتخاب و معرفی یک نماینده

  ؛نظارت دانشگاه است هیأتبا نماینده 
، بدون دخالت در امـور اجرایـی  ، نظارت بر روند اجراي انتخابات هیأتنماینده  -7-4

 صـورت  بـه مصـوب را   اساسـنامه نظارت نموده و نحوه برگزاري و انطباق انتخابات با مفاد 
  ؛نماید مینظارت دانشگاه گزارش  هیأتکتبی و مستند به 

نظارت دانشگاه  هیأتي اسالمی بدون اخذ موافقت ها تشکلچنانچه هر یک از  -7-5
اقدام به برگزاري انتخابات نماینـد نتـایج انتخابـات    ، مصوب اساسنامهو یا بر خالف مفاد 

  .شود میقابل قبول و باطل اعالم غیر نظارت هیأتمذکور از سوي 

  نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و -بخش سوم
  ي اسالمیها تشکلتخلفات 

  تعاریف -8ماده 
و  هـا  خوابگـاه ، هـا  دانشـکده ، عبارت است از محوطه دانشگاه: محدوده دانشگاه -8-1

  ؛ي آموزشیها بیمارستان
ها و  همایش، ها و سایر اماکن و فضاهاي که در زمان برگزاري مراسم اردوگاه -تبصره

مـورد   ها تشکلي هر یک از ها برنامهبراي انجام  ...و تفریحی ، فرهنگی، هاي علمی گردش
  .باشند می ها دانشگاهدر حکم محدوده  گیرند میاستفاده قرار 

در اختیـار داشـتن    رغـم  علـی گویند کـه تشـکل    به وضعیتی می: توقف فعالیت -8-2
  ؛فعالیتی ندارد گونه هیچحق ، مجوز
گویند که مجوز تشـکل بـه علـت تخلـف بایـد در       به وضعیتی می: تعلیق مجوز -8-3
تشـکل حـق   ، نظـارت  هیـأت نظارت دانشگاه بررسی شود و تا قبـل از اعـالم نظـر     هیأت
  ؛فعالیتی نخواهد داشت گونه هیچ

 گویند که مجوز تشکل به علت تخلف یـا تخلفـات بـا    به وضعیتی می: لغو مجوز -8-4
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  .گردد مینظارت دانشگاه ابطال  رأي هیأت
ي اســالمی دانشــگاهیان مطــابق ایــن هــا تشــکلرســیدگی بــه تخلفــات  -9مــاده 

نظـارت دانشـگاه و بـا حضـور      هیـأت در صالحیت ، در محدوده هر دانشگاه، دستورالعمل
از حیـث شخصـیت   ، هـا  تشـکل آمده از اعضـاي   عمل به و شکایات باشد میمنصفه  هیأت

نظـارت قابـل رسـیدگی نبـوده و حسـب مـورد در صـالحیت کمیتـه          هیأتدر ، حقیقی
  .خواهد بود ربط ذيانضباطی یا مراجع 

در  هیـأت تنها به شکایاتی که از طریـق دبیرخانـه    ها دانشگاهنظارت  هیأت -تبصره
 عمـل  به رسیدگی گیرد میمنصفه قرار  هیأتنظارت دانشگاه و  هیأتدستور کار جلسات 

بـا تشـخیص   ( دریافت شکایات و اولویت ترتیب بهموظف است  هیأتآورد و دبیرخانه  می
  .نظارت دانشگاه مطرح کند هیأترا در جلسه آنها  )هیأترییس 

به  18ي اسالمی دانشگاهیان مندرج در مواد ها تشکلرسیدگی به تخلفات  -10ماده 
نظـارت   هیـأت گزارش تخلـف توسـط هـر یـک از اعضـاي       ارایهبا ، بعد این دستورالعمل

دانشگاه یا اعضاي شوراي فرهنگی و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقیقـی یـا حقـوقی    
  .گیرد مینظارت قرار  هیأتنظارت در دستور کار جلسات  هیأتبه دبیرخانه 

عضـو اصـلی و یـک     5داراي  هـا  تشـکل منصفه رسیدگی به تخلفات  هیأت -11ماده 
احکـام آنـان از سـوي ریـیس دانشـگاه      زیر پیشنهاد و  ترتیب بهالبدل است که  عضو علی

  :شود میصادر 
  ؛یک نفر از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا) الف
  ؛علمی دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگی دانشگاه هیأتیک نفر از اعضاي ) ب
یـک نفـر اصـلی و یـک نفـر عضـو       ( دو نفر از اعضـاي شـوراي فرهنگـی دانشـگاه    ) ج
  ؛شورا به انتخاب آن) البدل علی

سیاسی به انتخاب شوراي فرهنگی  -دو نفر از دانشجویان آشنا به مسایل فرهنگی) د
  .دانشگاه

نظـارت از کلیـه    هیـأت منصفه با دعـوت کتبـی دبیرخانـه     هیأتجلسات  -12ماده 
و  یابـد  مـی نفـر از اعضـا رسـمیت     4تشکیل و بـا حضـور حـداقل    ، منصفه هیأتاعضاي 

  .نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر است 3حداقل رأي  تصمیمات متخذه با
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رأي  منصـفه حـق   هیأتالبدل در غیاب هر یک از اعضاي اصلی  عضو علی -1تبصره 
  .خواهد داشت

از بین اعضا و توسـط اعضـا    هیأتمنصفه در اولین جلسه این  هیأتدبیر  -2تبصره 
  .شود میانتخاب 

تشکل مورد نظر ، نظارت موظف است پس از دریافت شکایت هیأترییس  -13ماده 
را با ابالغ کتبی مطلع نموده و زمان تشکیل جلسه رسیدگی را حداقل یک هفته قبـل از  

  .منصفه کتباً اعالم نماید هیأتشاکی و اعضاي ، رسیدگی شکایت به تشکل
، اشـد چنانچه تشکل به تاریخ تعیین شده براي رسیدگی اعتـراض داشـته ب   -تبصره

به هر ، با صالحدید جلسه را به زمان دیگري موکول نماید دتوان مینظارت دانشگاه  هیأت
روز کـاري از زمـان دریافـت شـکایت      20بیشـتر از   دتوان میحال تاریخ جلسه رسیدگی ن

  .تعیین شود
 شـکایت و یـا  ، منصـفه  هیـأت پس از تشکیل جلسه رسـیدگی در حضـور    -14ماده 

 هیـأت سپس اعضـاي  . شود میگزارش دریافتی قرائت و دفاعیات نماینده تشکل استماع 
تـر   ي دقیقگیر تصمیمروشن شدن موضوع و امکان  منظور بهسؤاالتی را  ندتوان مینظارت 
  .منصفه مطرح نمایند هیأتتوسط 

نظارت موظف است امکـان دفـاع بـراي نماینـده تشـکل و شـاکی را        هیأت -تبصره
  .فراهم آورد
منصـفه   هیـأت ، نظارت دانشـگاه  هیأتپس از اعالم ختم رسیدگی توسط  -15ماده 

  :پاسخ به دو سؤال تشکیل جلسه خواهد داد منظور به
  آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟ -1
  است یا خیر؟متخلف مستحق تخفیف ، در صورت وقوع تخلف -2

منصفه موظف اسـت بالفاصـله پـس از خـتم رسـیدگی و در ادامـه        هیأت -16ماده 
  .همان جلسه نظر خود را پس از شور اعالم نماید

حـداکثر ظـرف   ، منصفه هیأتنظارت موظف است پس از اعالم نظر  هیأت -17ماده 
 هیأتو دستورالعمل حاضر و براساس نظر  نامه آیینخود را مطابق مفاد رأي  روز کاري 3

  .منصفه صادر نماید
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نظارت در صورتی معتبـر و قابـل اجـرا اسـت کـه       هیأتصادره توسط رأي  -تبصره
  .نظارت رسیده باشد هیأتحداقل به امضاي دو عضو 

  :نماید میزیر صادر  شرح بهخود را رأي  نظارت پس از رسیدگی هیأت -18ماده 
دسـتورالعمل   5-4مؤسس برخالف تعهد مـذکور در بنـد    هیأت که صورتیدر  -18-1

تشـکل محـروم    تأسـیس مـاه از حـق    6تـا   3مؤسس به مدت  هیأتاعضاي  ،اقدام نماید
  ؛خواهند شد

مصوب خود اقدام نماید با تشـخیص   اساسنامهتشکل بر خالف  که صورتیدر  -18-2
  ؛نظارت مجوز آن تشکل لغو خواهد شد هیأت

نظارت مطابق بنـد   هیأتتشکل بدون دریافت مجوز فعالیت از  که صورتیدر  -18-3
تریبـون آزاد و یـا نصـب    ، راهپیمـایی ، تجمـع ، اقدام به برگزاري سخنرانی، نامه آیین 2-1

تابلوي آزاد نماید براي بار اول تشکل به مدت یک تـا دو مـاه از حـق انجـام آن فعالیـت      
ي مندرج در بنـد  ها فعالیتماه از انجام  4تا  3تشکل به مدت ، محروم و در صورت تکرار

  ؛شود میمحروم و بار سوم به تعلیق مجوز محکوم  نامه آیین 2-1
تشکل از طریق فعالیـت خـود در امـور جـاري دانشـگاه ایجـاد        که صورتیدر  -18-4

 3از  که موجب توقف امور آموزشی دانشگاه شود به تعلیـق مجـوز   اي گونه بهاخالل نماید 
  ؛شود میماه محکوم  6تا 

را  قانون اساسـی هاي مشروع و مصرح اشخاص در  تشکل آزادي که صورتیدر  -18-5
 يها گروهترویج و تبلیغ احزاب و ، نشر اکاذیب، اهانت، افترا، نقض نماید یا به ایراد تهمت

اقدام نماید مجازات وي بار اول توقف فعالیت  قانون اساسیقانونی و معاندت با اصول غیر
  ؛ماه و در صورت تکرار تعلیق مجوز خواهد بود 6تا  3از 

در هنگـام انجـام فعالیـت از ضـوابط     ، تشکلی پس از اخذ مجوز که صورتیدر  -18-6
براي بار اول به شوراي مرکزي تشـکل  ، نظارت عدول نماید هیأتتعیین شده و یا شروط 

مـاه از انجـام همـان     6تـا   3به مدت ، و در صورت تکرار تخلف شود می تذکر کتبی داده
  ؛شود میفعالیت محروم و در مرتبه سوم به تعلیق مجوز محکوم 

تعلیق مجوز تنها در صورت تکرار تخلف در طول یک دوره انتخابـاتی اعمـال    -18-7
رت بـر  نظـا  هیـأت ، شده و پس از طی مدت مزبور و با برگزاري انتخابـات جدیـد تشـکل   

  ؛نماید میو این دستورالعمل عمل  نامه آیینحسب روند معمول مطابق 
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فعالیت منـدرج در بنـد    هرگونهاقدام به ، چنانچه تشکل در طول مدت تعلیق -18-8
  ؛نماید مینظارت نسبت به لغو مجوز تشکل اقدام  هیأت، نماید نامه آیین 2-1

نظارت موظف است حداکثر ظرف  هیأت، در موارد محکومیت به تعلیق مجوز -18-9
  .ماه نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز و مدت محکومیت اعالم نظر نماید 3مدت 

صـادره در مـوارد فـوق را ابـالغ     رأي  نظارت ظرف یک هفته هیأترییس  -19ماده 
صـادره  رأي  بـه  نـد توان مـی طـرفین  ، و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابـالغ  نماید میکتبی 

نظـارت پرونـده را ظـرف مـدت پـانزده روز بـراي        هیـأت در این صورت . اعتراض نمایند
 در این صورت اجراي حکم منـوط بـه  . نماید مینظارت مرکزي ارسال  هیأترسیدگی به 

  .نظارت مرکزي خواهد بود رأي هیأت
نظـارت مرکـزي    هیـأت ، نظارت دانشگاه هیأتمرجع تجدید نظر در آراي  -20ماده 

 درخصـوص  موظف است ظرف مدت دو مـاه از تـاریخ دریافـت پرونـده     هیأتو این است 
نظـارت مرکـزي    رأي هیـأت  .نظارت دانشگاه اعالم نظر نماید هیأتصادره از سوي رأي 

  .قطعی است
  رسیدگی به تخلفات انتخاباتی -21ماده 

  ؛نظارت دانشگاه است هیأت، ها تشکلمرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی  -21-1
نظارت مبنی بر وقوع  هیأتنظارت دانشگاه در صورت گزارش نماینده  هیأت -21-2

شکایت مکتوب و مسـتند از سـوي یـک سـوم اعضـاي تشـکل        ارایهتخلف انتخاباتی و یا 
اقدام به بررسی نحوه برگزاري انتخابـات و مطابقـت آن بـا ایـن دسـتورالعمل و      ، اسالمی

  ؛نماید مییت و یا اعتراضات مذکور در مورد شکارأي  تشکل و اعالم اساسنامه
شکایت درباره نحوه برگزاري انتخابات حـداکثر تـا پـانزده روز پـس از اعـالم       -21-3

  ؛باشد مینتایج انتخابات مزبور توسط تشکل قابل طرح و رسیدگی 
منصـفه   هیـأت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همانند دیگر تخلفات با حضور  -21-4
زیـر اعـالم    شرح بهخود را رأي  نظارت دانشگاه پس از رسیدگی هیأتو  پذیرد میصورت 

  :نماید می
بـه تشـکل   ، بودن تخلـف در نتـایج انتخابـات    تأثیردر صورت جزئی بودن و بی ) الف

  ؛شود میاسالمی تذکر کتبی داده 
بـه ابطـال   رأي  ،کلی مخدوش تشخیص داده شـود  طور بهانتخابات  که صورتیدر ) ب
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  .شود میانتخابات داده 
رأي  ظـرف مـدت ده روز از تـاریخ اعـالم کتبـی      نـد توان میشاکی یا شاکیان  -21-5
نظارت مرکـزي   هیأتبه ، هیأتصادره از سوي این رأي  نسبت به، نظارت دانشگاه هیأت

روز از تـاریخ دریافـت    45نظارت مرکزي مکلف است ظرف مدت  هیأتاعتراض نمایند و 
  ت؛ساالجرا الزمقطعی و رأي  این. قتضی صادر نمایدمرأي  اعتراض به موضوع رسیدگی و

نظـارت   هیـأت در صورت ابطـال انتخابـات و اعتـراض تشـکل اسـالمی بـه        -تبصره
  .آید ي تشکل به حالت تعلیق در میها فعالیتدر طول مدت رسیدگی مجدد ، مرکزي
است حداکثر ظرف  تشکل اسالمی موظف، در صورت قطعیت ابطال انتخابات -21-6

نظارت نسبت به برگزاري مجدد انتخابـات   هیأتکتبی رأي  مدت یک ماه از تاریخ اعالم
  ؛نظارت دانشگاه اقدام نماید هیأتبا نظارت نماینده 

صادره نسبت به تجدیـد انتخابـات   رأي  براساس تشکل اسالمی که صورتیدر  -21-7
ي تشکل تا زمان برگـزاري انتخابـات مجـدد بـا     ها فعالیتدر مهلت مقرر اقدام نکند کلیه 

  .آید نظارت دانشگاه به حالت تعلیق در می هیأتحکم 
  مقررات نهایی -22ماده 

تبصره و یک پیوسـت در تـاریخ    18بند و  63ماده و  22این دستورالعمل در  -22-1
 ي نظـارت ها هیأت تصویب بهانقالب فرهنگی  عالی شورايدر محل دبیرخانه  23/2/1382

درمـان و آمـوزش پزشـکی و    ، بهداشـت ، فناوريتحقیقات و ، ي علومها وزارتخانهمرکزي 
  ؛دانشگاه آزاد اسالمی رسید

جایگزین دستورالعمل اجرایـی مصـوب   ، این دستورالعمل از تاریخ تصویب آن -22-2
درمـان و آمـوزش   ، و بهداشت فناوريتحقیقات و ، ي علومها وزارتخانه 30/7/1380مورخ 

  ؛گردد میپزشکی و سایر مقررات مشابه 
ي کشـور الزم  هـا  دانشـگاه این دستورالعمل پانزده روز پس از ابـالغ در کلیـه    -22-3

  .اجرا است
  

دانشگاه آزاد اسالمی -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  
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 پیوست( اسالمی هاي تشکل براي فعالیت مجوز درخواست فرم نمونه
  )دانشگاهیان اسالمی هاي تشکل نامه آیین اجرایی دستورالعمل

 درخواسـت  دانشـگاه  نظـارت هیـأت   از زیـر  مـوارد  رعایـت  اعالم ضمن )اسالمی تشکل نام( ……………
 برگـزاري  بـراي  دانشـگاهیان  اسـالمی  هـاي  تشـکل  نامـه  آیین اجرایی دستورالعمل براساس را الزم مجوز نماید می

 ………تابلو نصب …… دانشجویی تجمع ……… آزاد تریبون برپایی ………میزگرد ………سخنرانی
  .نماید صادر

  اسالمی مقدسات و شعائر رعایت -1
  حقوقی یا حقیقی اشخاص حرمت و احترام رعایت -2
  مذهبی و قومی هاي اقلیت کرامت و حقوق به احترام وملّی  وحدت حفظ -3
  است قانونی منع دارايآنها  انتشار که مطالبی به استناد عدم -4
  شده تعیین پیش از بندي زمان رعایت -5
  فعالیت انجام در دانشگاه ولینؤمس با همکاري -6
  دانشجویان آرامش حفظ و دانشگاه امنیت تأمین در همکاري -7
  دانشگاه زیست محیط رعایت و اموال حفظ -8

 بـاقی  خود قوت به اولیه مجوز فوق مقررات رعایت زمان تا و نداشته مکرر مجوز اخذ به نیاز تابلو نصب -تذکر
  .باشد نمی )5( بند مشمول و است

  :برنامه جزییات
  فعالیت موضوع -1
  فعالیت انجام ولؤمس و اسالمی تشکل نماینده مشخصات -2
  ……… سال ……… ماه ……… روز :برنامه اجراي تاریخ -3
  ……… لغایت ……… ساعت از :برنامه اجراي تاریخ -4
  :برنامه اجراي محل -5
  میزگرد در کنندگان شرکت یا سخنرانان اسامی -6

  )د          )ج          )ب         )الف
  :ضروري توضیحات سایر -7

  اسالمی تشکل مجاز امضاي و مهر
  

 شماره با و تحویل دانشگاه نظارتهیأت  دبیرخانه به …………… تاریخ در فوق درخواست
  .رسید ثبت به ……………

  دانشگاه نظارتهیأت  دبیرخانه مسؤول
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مصوب  اسالمی دانشگاهیان ي ها تشکلاتحادیه  نامه آیین
 انقالب فرهنگی عالی شوراي 15/8/1380مورخ  488جلسه 

  تعاریف -1ماده  
  :مجمعی است قابل اطالق بر هر یک از» ي اسالمی دانشگاهیانها تشکلاتحادیه  « )الف 

  ؛ي اسالمی دانشجویانها تشکل -1
  ؛علمی هیأتي اسالمی اعضاي ها تشکل -2
فعالیـت   هـا  دانشـگاه ي اسـالمی دانشـگاهیان در   هـا  تشکل نامه آیین در چارچوب که 
  .شوند مینامیده » اتحادیه « نامه آییندر این  اختصار بهو  نمایند می

ي اسـالمی وابسـته بـه اتحادیـه در حکـم یـک عضـو        ها تشکلهر یک از » عضو « )ب
  .شوند می محسوب

  اهداف -2ماده  
  ؛ي عضوها تشکلهماهنگی و انسجام در میان ، تالش جمعی براي نیل به وحدت -
  ؛دینی ساالري مردمو ملّی  قعالی، تعمیق نگرش اسالمی -
بهینه از توانمندي اعضاي اتحادیه در راسـتاي آیـین و میثـاق مشـترك      گیري بهره -

  ؛ومنابع ملی
  ؛اعضاي اتحادیه اعتقاديهاي  تقویت روحیه اخالق جمعی و بنیان -
و  اي منطقـه ، ي دانشـگاهی در سـطوح ملـی   هـا  تشـکل برقراري ارتباط سـازنده بـا    -
  ؛در چارچوب منافع نظام اسالمی یالملل بین

  .رقابت و قانونگرایی، مشارکتهاي  تقویت بنیان -
ي هـا  تشـکل تشـکل و   20ي اسالمی دانشجویی با عضویت حداقل ها تشکل  -3ماده  

را تشـکیل   اي اتحادیـه  نـد توان میتشکل  8علمی با عضویت حداقل  هیأتاسالمی اعضاي 
  .پروانه فعالیت در داخل دانشگاه دریافت نمایند ربط ذيمرکزي  نظارت هیأتداده و از 
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ي اسـالمی  هـا  تشـکل هـاي متشـکل از    مرجع موافقت با تشکیل اتحادیـه  -1تبصره  
فوق اسـت کـه    يها دستگاهنظارت مرکزي مشترك  هیأت، دو یا سه دستگاه دانشگاهیان

  .ي خواهد کردگیر تصمیم 3نصاب مذکور در ماده  حد تأییدبراي 
اي بخواهد فعالیتی در یکی از واحدهاي دانشگاهی عضـو   چنانچه اتحادیه -2تبصره  

  .مجوز الزم را اخذ نماید نظارت آن دانشگاه هیأتانجام دهد باید از طریق واحد عضو از 
در اتحادیـه دیگـر عضـو     دتوانـ  میتشکل عضو یک اتحادیه در آن واحد ن -3تبصره  

  .باشد
رعایت موارد زیر در تدوین محتـوا   : اتحادیه اساسنامهرئوس اصلی و ساختار  -4ماده  

  :از سوي اتحادیه الزم است اساسنامهو ساختار 
  ؛2ماده ي اتحادیه بر اهداف مندرج در ها فعالیتمبتنی بودن  -4-1
  ؛ي اتحادیه بر آراي اعضاها فعالیتمبتنی بودن  -4-2
 زیـر  معرفی ارکان اتحادیه و تشکیالت زیرمجموعه آن و نحوه ارتباط اتحادیه با -4-3

  ؛مجموعه
  ؛شرح وظایف ارکان اتحادیه -4-4
  ؛و اخذ تصمیمآنها  حد نصاب رسمیت، چگونگی تشکیل جلسات -4-5
  ؛خروج اعضا از اتحادیهنحوه عضوگیري و ، شرایط عضویت -4-6
قوانین موضوعه کشـور  ، والیت مطلقه فقیه، قانون اساسیاعالم کتبی التزام به  -4-7

  ؛ي مصوبها نامه آیین و
  ؛نحوه انحالل اتحادیه -4-8
 و همچنـین تجدیـد   هـا  دورهچگونگی برگزاري انتخابات در مرتبه اول و سایر  -4-9

  ؛انتخاباتابطال رأي  انتخابات در صورت صدور
ي هـا  فعالیـت بـه مراجـع قـانونی در مقابـل عملکـرد و       گو پاسختعیین مرجع  -4-10

  ؛اتحادیه
  ؛اتحادیه اساسنامهنحوه تغییر در  -4-11
  .اعالم عمومی ترازنامه مالی اتحادیه و نحوه تصویب آن -4-12

دارنـد  فرصـت  سـال   یـک  ،نامـه  آیـین هاي موجود از تاریخ ابالغ این  اتحادیه -تبصره 
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  .اقدام نمایند نامه آیینخود با مفاد این  اساسنامهبه تطبیق  نسبت
ي خـارج از دانشـگاه هـر اتحادیـه بایـد براسـاس قـوانین و        ها فعالیتکلیه  -5ماده  

  .مقررات عمومی کشور باشد
از قبیل مراحـل اخـذ    نامه آییني اجرایی این ها دستورالعملمرجع تصویب  -6ماده  

، بهداشـت  ي نظـارت مرکـزي مشـترك وزارت   هـا  هیـأت  ...و تخلفات رسیدگی به ، مجوز
و دانشــگاه آزاد اســالمی  فنــاوريوزارت علــوم تحقیقــات و ، درمــان و آمــوزش پزشــکی

  .باشد می
  

سیدمحمد خاتمی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس    
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 یاسالم يها تشکله یاتحاد نامه آیین ییدستورالعمل اجرا
  31/5/1384مورخ مصوب  انیدانشگاه

  یانقالب فرهنگ عالی شوراي
  مقدمه

ان مصـوب جلسـه   یدانشـگاه  یاسـالم  يهـا  تشکله یاتحاد نامه آیین 6بر اساس ماده 
 نامـه  آیـین  یـی دسـتورالعمل اجرا ، یانقالب فرهنگـ  عالی شوراي 15/8/1380مورخ  488

  :شود میل ابالغ یذ شرح بهمذکور 
  ف آنیو وظا ينظارت مرکز هیأترخانه یدب -1ماده 

 یاسـالم  يهـا  تشکل يها هیاتحاد نامه آیینمربوطه در  يها تبصرهو  3با توجه به ماده 
که با شـرح   باشد می ينظارت مرکز هیأتر یرخانه بر عهده دبیت دبیمسؤول، انیدانشگاه

  :شود میل یل تشکیف ذیوظا
شـرکت   يبـرا  ينظارت مرکز هیأت ياز اعضا یاعالم دستور کار و دعوت کتب -1-1

  ؛مربوطه يها دستگاهدر جلسات 
 ؛ها پرونده يبند اسناد و مکاتبات و طبقه يثبت و نگهدار، یگانیل نظام بایتشک -1-2
ل یـ ه و طـرح آن پـس از تکم  یاتحاد تأسیس يتقاضا یافت درخواست کتبیدر -1-3

 ؛ينظارت مرکز هیأت یپرونده در جلسات رسم
 ؛ت و طرح آن در جلسات مذکوریصدور مجوز فعال یکتبافت درخواست یدر -1-4
در ارتبـاط بـا    یو حقـوق  یقـ یاشـخاص حق  يات مطروحه از سـو یافت شکایدر -1-5

  ؛در جلسات مربوطهآنها  و طرح یاسالم يها تشکل يها هیاتحادي ها فعالیت
و مراجـع   یبـه متقاضـ   هیـأت ر یـ توسـط دب  ينظارت مرکز هیأتم یبالغ تصما -1-6

  ؛ربط ذي
  ؛ات و انجام مکاتباتجلس صورتن یتدو -1-7
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بـه   ربـط  ذي یـی هـا و دسـتورالعمل اجرا   نامه آییندر مورد موقع  به رسانی اطالع -1-8
  ؛عالی آموزشو مؤسسات  ها دانشگاه

بـه   یدگیرسـ  منظـور  بـه ل جلسـه  یتشـک  يمنصفه برا هیأتدعوت از اعضاء و  -1-9
  ؛هیات مربوط به اتحادیا شکایتخلّفات و 

ت یـ و اخـذ گـزارش فعال   ينظـارت مرکـز   هیـأت مصـوبات   ياجـرا  گیري پی -1-10
  ؛ينظارت مرکز هیأتآن به  ارایهان و یدانشگاه یاسالم يها تشکل يها هیاتحاد
 اساسـنامه ق دادن یـ بـه تطب آنها  موجود و ملزم ساختن يها هیمکاتبه با اتحاد -1-11
  ؛آن ییاجرا يها دستورالعملو  نامه آیینه با یاتحاد
  .ات در مورد تخلف در انتخاباتیافت شکایدر -1-12

  ينظارت مرکز هیأتل جلسات ینحوه تشک -2ماده 
 يهـا  تشـکل  نامـه  آیـین  2-5ف مصرح در بنـد  یانجام وظا يجلسات مذکور برا -2-1
ان بـا نظـر   یدانشـگاه  یاسالم يها تشکله یاتحاد نامه آیین 6ان و ماده یدانشگاه یاسالم

  ؛شود میل یشان تشکینظارت و در دفتر ا هیأت رییس
نظـارت   هیأت ينفر از اعضا 2شنهاد حداقل یبا پ العاده فوقل جلسات یتشک -تبصره

  .نظارت بالمانع است هیأت رییسو با موافقت  يمرکز
ز یـ مات نیاسـت و تصـم   یرسم ينظارت مرکز هیأتعضو  3جلسات با حداقل  -2-2

  ؛باشد میموافق قابل اجرا رأي  3با 
ن در جلسـات  یر مـدعو یو سـا  ينظـارت مرکـز   هیـأت رخانه یدب مسؤولحضور  -2-3

  .بالمانع است ينظارت مرکز هیأت رییسو با موافقت رأي  بدون حق
  هینحوه صدور مجوز اتحاد -3ماده 

ضـوابط منـدرج در    براسـاس  بایسـت  مـی ه یاتحاد تأسیس يبرا یاعالم موافقت اصول
انجـام  ) مربوطـه  يهـا  تبصرهو  3ماده ( انیدانشگاه یاسالم يها تشکله یاتحاد نامه آیین

  .ردیپذ
ت یاکثر تأییدخود را که به  یدرخواست کتب بایست میه یاتحاد يمرکز يشورا -3-1
 هیـأت رخانـه  یبـه دب  یافت موافقـت اصـول  یدر يده باشد برایه رسیاتحاد يمرکز يشورا

  ؛دینما ارایه ينظارت مرکز



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   484

 

 يمرکـز  يت شـورا یـ اکثر تأییـد به  بایست میه یاتحادل یدرخواست تشک -1تبصره 
  .باشد ربط ذي يها تشکل يده باشد و ممهور به مهر و امضایه رسیاتحاد

د از نظـر اخـذ   یـ ه هسـتند با یـ وستن بـه اتحاد یکه خواستار پ ییها تشکل -2تبصره 
 يو ضـرور  قرارگرفتـه  نظـارت دانشـگاه   هیأت تأییدت مقررات مربوطه مورد یمجوز و رعا

  :هیوستن به اتحادیاست قبل از پ
ا یـ ه و یـ وسـتن بـه اتحاد  یپ یخود موضوع چگـونگ  اساسنامه ياز بندها یکیدر ) الف

  ؛ندید نماینحوه خروج از آنرا ق
 ينظـارت مرکـز   هیـأت رخانـه  یه را بـه دب یـ وستن تشکل خود به اتحادیموضوع پ) ب

  .ندیاعالم نما
مـاه   3ه حداکثر یل اتحادیبه درخواست تشک ییگو پاسخ يمدت زمان مجاز برا -3-2

 یموظف است نسبت به صدور موافقت اصـول  ينظارت مرکز هیأتن مدت یا یاست و ط
شـده   يبند طبقه صورت بهت یل رد صالحیدال یو در صورت مخالفت نسبت به اعالم کتب

  ؛دیاقدام نما هیأتر یدب يو با امضا
ه هستند پس از کسـب  یل اتحادیبه تشک مند عالقهکه  یقانون يها تشکل -3تبصره 
 ارایـه بـه   بایسـت  مـی ک مـاه  یـ ه حـداکثر ظـرف مـدت    یل اتحادیبا تشک یموافقت اصول

رخانه یبه دب) مربوطه نامه آیین 4در ماده  يشنهادیبر اساس ساختار پ( هیاتحاد اساسنامه
  .دیاقدام نما ينظارت مرکز هیأت

  .ه باشدیهمزمان عضو دو اتحاد دتوان میک تشکل نی -4تبصره 
ت یـ ا ادامـه فعال یـ ل یبـا تشـک   ينظـارت مرکـز   هیـأت در صورت عدم موافقت  -3-3
روز  10ظرف مـدت   دتوان میه یاتحاد، ينظارت مرکز رأي هیأت خ ابالغیو از تار، هیاتحاد

نظارت موضوع جهت  هیأت رییس تأییدد و در صورت یصادره اعتراض نمارأي  نسبت به
که یدر صـورت ( قرارخواهـد گرفـت   ينظـارت مرکـز   هیـأت مجدد در دستورکار  یدگیرس

مشـترك   هیـأت ل شده باشد موضوع در جلسه یچند دستگاه تشک يها تشکله از یاتحاد
  .)شود می یبررس ينظارت مرکز
ه را داشته باشـند  یه قصد خروج از اتحادیاتحاد ياز اعضا يچنانچه عضو -5تبصره 

 يشـورا  تأییـد د و پـس از  ینما ارایهه یرخانه اتحادیود را به دبخ یکتب يتقاضا بایست می
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  .گزارش شود ينظارت مرکز هیأتجه به یه نتیاتحاد يمرکز
ص دهـد  یتشـخ  ينظارت مرکز هیأت، رخانهیگزارش دب براساس چنانچه -6تبصره 

خـود عـدول کـرده اسـت مراتـب را در       یث تعداد اعضا از حد نصاب قـانون یه از حیاتحاد
  .م خواهد شدیطرح و اتخاذ تصم هیأتجلسات 

  ات و تخلفاتیبه شکا یدگینحوه طرح و رس -4ماده 
 ينظـارت مرکـز   هیأتگزارش توسط  ارایهات با یا شکایبه تخلفات و  یدگیرس -4-1

 هیـأت رخانـه  یبه دب یا حقوقیو  یقیت توسط اشخاص حقیا طرح شکایها و  هیا اتحادیو 
  ؛گیرد میدر دستور کار جلسات مربوطه قرار  ينظارت مرکز

ت یـ ات و تخلفات مرتبط بـا فعال یبه شکا یدگیجهت رس ينظارت مرکز هیأت -4-2
منصفه و اعالم نظـر   هیأتو پس از استماع گزارش و شور  دهد میل جلسه یه تشکیاتحاد

  ؛نماید میا تخلف اقدام یت یمربوطه نسبت به صدور احکام متناسب با موضوع شکا
ل یـ ذ شـرح  به یعضو اصل 5 يها دارا هیبه تخلفات اتحاد یدگیمنصفه رس هیأت -4-3
  :است
  ؛دستگاه مربوطه یو دانشگاه یفرهنگ، یعلم يها شخصیتنفر از  سه -
  ؛نفر حقوقدان یک -
  .یلیالت تکمیان تحصینفر از دانشجو یک -
 هیـأت  تأییـد دسـتگاه مربوطـه و    ينظـارت مرکـز   هیأت رییسشنهاد ین افراد با پیا

  ؛صادر خواهد شد هیأت رییس ياز سوآنها  نظارت انتخاب و احکام
عضـو   عنوان به ندتوان میاز سال پنجم به بعد  يا حرفه يان دکترایدانشجو -1تبصره 

  .منصفه انتخاب شوند هیأت ییدانشجو
 هیـأت  يه اعضـا یاز کل، ریتوسط دب یمنصفه با دعوت کتب هیأتجلسات  -2تبصره 
 مات متخـذه بـا  یافتـه و تصـم  یت ینفر از اعضا رسـم  3ل و با حضور حداقل یمنصفه تشک

  .عضو حاضر در جلسه معتبر است 3رأي 
ن اعضا و توسـط اعضـا   یاز ب هیأتن ین جلسه ایمنصفه در اول هیأتر یدب -3تبصره 

  .شود میانتخاب 
زمـان و مکـان   ، تیافت شکایموظف است پس از در ينظارت مرکز هیأتر یدب -4-4



 ريومجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنا/   486

 

نظارت حـداقل دو هفتـه    هیأت رییس یبا هماهنگ، به موضوع را یدگیل جلسه رسیتشک
 ينظـارت مرکـز   هیـأت  يمنصفه و اعضا هیأت ياعضا، هیل جلسه به اتحادیقبل از تشک

  ؛دیکتباً اعالم نما
ا گـزارش  یـ ت و یشـکا ، منصفه هیأتدر حضور  یدگیل جلسه رسیپس از تشک -4-5

  ؛شود میعنه استماع  یات مشتکیقرائت و دفاع یافتیدر
 يت و دفـاع بـرا  یموظـف اسـت امکـان طـرح شـکا      ينظارت مرکز هیأت -4 تبصره

  .دیرا فراهم نما یو متشاک یشاک
 هیـأت آنگـاه  ، ينظـارت مرکـز   هیـأت ر یتوسط دب یدگیپس از اعالم ختم رس -4-6

  :ل جلسه خواهد دادیتشک سؤالپاسخ به دو  منظور بهمنصفه 
  ر؟یا خیا تخلف واقع شده است یآ -1
  ؛ر؟یا خیف است یمتخلف مستحق تخف، در صورت وقوع تخلف -2
و در ادامـه همـان    یدگیمنصفه موظف است بالفاصله پس از خـتم رسـ   هیأت -4-7

  ؛دیجلسه نظر خود را پس از شور اعالم نما
خـود را  رأي  منصفه هیأتموظف است پس از اعالم نظر  ينظارت مرکز هیأت -4-8

  .ندیمنصفه صادر نما هیأتنظر  براساس و دستورالعمل حاضر و نامه آیینمطابق مفاد 
صـادره  رأي  به تخلـف در دسـتور کـار قـرار دارد     یدگیرس که موارديدر  -5 تبصره

 3 حـداقل  يمعتبر و قابل اجراست کـه بـه امضـا    یدر صورت ينظارت مرکز هیأتتوسط 
  .ده باشدیعضو مربوط رس

  هینظارت بر انتخابات اتحاد -5ماده 
خ و محـل انتخابـات   یاعـالم تـار   براساس موظف است ينظارت مرکز هیأترخانه یدب

بـر  ، هیـأت نـده  یق نمایـ انتخابـات از طر  اجرایـی ه بـدون دخالـت در امـور    یتوسط اتحاد
  .دیانتخابات نظارت نما

از  ق انتخابـات را حـداقل دو هفتـه قبـل    یـ ه موظف است زمـان دق یاتحاد -1تبصره 
نده نـاظر  یبا نما يهمکار ينده خود را براینظارت اعالم و نما هیأتانتخابات به  يبرگزار
  .دینما یمعرف هیأت

ک یـ حـداکثر   بایسـت  میت نسبت به حسن انجام انتخابات یهرگونه شکا -2تبصره 
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کـه   یاتینظارت به شـکا  هیأت. شود ارایهنظارت  هیأتانتخابات به  يهفته بعد از برگزار
  .نخواهد کرد یدگیرس ،ن مهلت طرح شده باشدیپس از ا

ن جلسـه پـس از   یدر اولـ  هیـأت ر یـ ه توسـط دب یـ گزارش انتخابات اتحاد -3تبصره 
  .شود می ارایه هیأتانتخابات به جلسه  يبرگزار

ه یـ اتحاد ،ردیـ نظـارت قـرار نگ   هیـأت  تأییدانتخابات مورد  که صورتیدر  -4تبصره 
  .مجدد انتخابات خواهد بود یا جزئی یکل يموظف به برگزار

  هیاتحاد ینظارت بر عملکرد مال -6ماده 
و سـاختار   یرئـوس اصـل  ( 4از مـاده   12-4بنـد   براسـاس  ها موظف هسـتند  هیاتحاد
 یان هر ساله گزارش ترازنامـه مـال  یدانشگاه یه اسالمیاتحاد نامه آیین) هیاتحاد اساسنامه

اعـالم   ينظارت مرکـز  هیأترخانه یو جهت اطالع به دب ارایه یه را به مجمع عمومیاتحاد
  .دینما

مـاه فرصـت    4ن دستورالعمل حـداکثر  یخ ابالغ ایموجود از تار يها هیاتحاد -7ماده 
 یـی و دسـتورالعمل اجرا  یاسـالم  يهـا  تشکله یاتحاد نامه آیینخود را با  اساسنامهدارند 

  .مربوطه انطباق دهند
 يان برایدانشگاه یاسالم يها تشکله یاتحاد نامه آیین ییدستورالعمل اجرا -8ماده 

خ ید و از تـار یرسـ  تصـویب  به 31/5/84خ یدر تار، یشیآزما صورت بهسال  2به مدت  اجرا
  .باشد میابالغ قابل اجرا 

  
نژاد محمود احمدي -عالی انقالب فرهنگی رییس جمهور و رییس شوراي  
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 ها دانشگاهي اسالمی دانشجویی ها تشکلاتحادیه  اساسنامه
 20/10/1373مورخ  344 جلسه مصوب  عالی آموزشو مراکز 

  انقالب فرهنگی عالی شوراي

  نام و هدف -فصل اول 
 عـالی  آمـوزش و مراکز  ها دانشگاهي اسالمی دانشجویی ها تشکلاتحادیه : نام -1ماده  

  .شود مینامیده  "اتحادیه " اختصار به اساسنامهکه از این پس در این 
جمعـی دانشـجویان مسـلمان     عبارت است از تالش و کوشش دسـته : هدف -2ماده  

و مرامنامـه   ي اسـالمی  هـا  تشـکل  نامـه  آیـین رسیدن به اهداف تعیین شـده در   منظور به
  .انقالب فرهنگی عالی شوراياتحادیه مصوب 

  شرایط عضویت -فصل دوم 
  :است از ي اسالمی دانشجویی در اتحادیه عبارتها تشکلشرایط عضویت  -3ماده  
  ؛مرامنامه انجمن عنوان بهاعتماد و پذیرش اهداف اتحادیه  )الف 

  ؛اتحادیه و تعهد به اجراي آن اساسنامهقبول مفاد  )ب
ي اسـالمی دانشـجویی مصـوب    هـا  تشکل نامه آییندارا بودن تشکیالت منطبق با  )ج

  ؛انقالب فرهنگی عالی شوراي
در یـک اتحادیـه    دتوانـ  مـی هر تشکل تنهـا   ( عدم عضویت در بیش از یک اتحادیه )د 

  .)عضو باشد
، ي اسـالمی پـس از تقاضـاي کتبـی    هـا  تشـکل تشخیص صالحیت پذیرش  -4ماده  

  .پذیرد میو مرامنامه انجام  اساسنامهتوسط اتحادیه بر مبناي مفاد 
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  ارکان -فصل سوم 
  : ارکان اتحادیه عبارتند از -5ماده  

  ؛مجمع عمومی -1
  ؛شوراي مرکزي -2
  ؛دبیر اتحادیه -3
  .ي اسالمیها تشکل -4

  ي اسالمی عضوها تشکل - فصل چهارم 
ي اسـالمی  هـا  تشـکل انقالب فرهنگی درباره  عالی شورايبا توجه به مصوبه  -6ماده  

  :دانشجویی از هر تشکل اسالمی عضو به ازاي
  ؛نماینده 1نفر عضو  40تا  
  ؛نماینده 2نفر عضو  60تا  
  ؛نماینده 3نفر عضو  80تا  

  .نماینده 4نفر به باال  100
  .در مجمع عمومی شرکت خواهند کرد 
در مجمـع عمـومی    دتوانـ  مـی به ازاي هر نماینده اصلی یک نماینده نـاظر   -7ماده  

  .شرکت کند
ي اسـالمی بایـد در   هـا  تشـکل فرهنگـی  ، اجتمـاعی ، گیري سیاسـی  موضع -8ماده  

شوراي عمومی باشد   هاي مصوب در مجمع عمومی و مصوبات نشست مشی خط چارچوب
  .و نظارت بر رعایت این امر بر عهده شوراي مرکزي اتحادیه است

  مجمع عمومی -فصل پنجم 
و  7و  6مجمع عمومی متشـکل اسـت از اعضـاي مشـخص شـده در مـواد        -9ماده  

  .همچنین اعضاي شوراي مرکزي اتحادیه
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  .دهد میمجمع عمومی هر سال یک بار تشکیل جلسه  -تبصره 
ي عضو ها تشکلرسمیت مجمع عمومی با حضور دو سوم نمایندگان اصلی  -10ماده  

  .خواهد بود
در صورت عدم رسمیت مجمع عمومی شوراي مرکزي موظف است کتبـاً از   -تبصره 

رسـمیت   بـه عـالوه یـک    ي اسالمی عضو دعوت کند و جلسه بعد با حضور نصفها تشکل
  .خواهد داشت

که براي اولین  شود میتشکیل  اي نامه آیینجلسات مجمع عمومی بر طبق  -11ماده  
دبیـر اتحادیـه تهیـه و     ي بعد توسط ها دورهبار توسط کمیته منتخب مجمع عمومی و در 

  .شود می ارایهبراي تصویب به مجمع عمومی 
  :وظایف نشست ساالنه اتحادیه عبارتست از -12ماده  
  ؛انتخاب اعضاي شوراي مرکزي )الف 

  ؛ساالنه مشی خطتصویب  )ب
  .استماع گزارش کار شوراي مرکزي پیشین )ج

  تشکیالت اتحادیه -فصل ششم 
تشکیالت و شرح وظایف واحدهاي اتحادیه بـه پیشـنهاد دبیـر اتحادیـه و      -13ماده  

  .شود میتصویب شوراي مرکزي تعیین 
ي اسـالمی  هـا  تشـکل  اساسـنامه  چـارچوب تشـکیالت انجمـن اسـالمی در     -تبصره 

تصـویب شـوراي     انقالب فرهنگی به پیشنهاد تشکل و بـا  عالی شورايدانشجویان مصوب 
  .یابد میمرکزي رسمیت 

  شوراي مرکزي -فصل هفتم 
عضـو اصـلی اسـت کـه از میـان نـامزد        9شوراي مرکزي مرکب از حداقل  -14ماده  

  .شوند می سال انتخاب 3طرف مجمع عمومی براي مدت  واجد شرایط از
  :وظایف شوراي مرکزي -15ماده  
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  ؛ي اسالمی عضوها انجمننظارت بر فعالیت  )الف 
  ؛ها و تنظیم برنامه مجمع عمومی ترکیب نشست )ب
  .اساسنامه چارچوبي داخلی اتحادیه در ها نامه آیینتصویب  )ج

  مؤسس هیأت -فصل هشتم 
ي اسـالمی اسـت کـه    هـا  تشـکل مؤسس مرکب از سه نفر از اعضاي  هیأت -16ماده  

این وظیفه منحـل   و پس از انجام شود میثبت قانونی اتحادیه تشکیل  گیري پی منظور به
  .شود می

  دبیر اتحادیه -فصل نهم 
دبیر اتحادیه به پیشنهاد اعضاي شوراي مرکزي و پس از تصویب نشسـت   -17ماده  

  .شود یمسال انتخاب  3براي مدت 
  .کند میوظایف دبیر اتحادیه را شوراي مرکزي تعیین  -18ماده  
یـا  ، به جز تهـران ، در هر شهر) دانشجویان ( ي اسالمی دانشجوییها تشکل -19ماده  

  .دهند می ي اسالمی دانشجویی آن شهر یا آن استان را تشکیلها تشکلاستان 
شــوراي  تصــویب بــه 24/8/1373تبصــره در تــاریخ  2مــاده و  19در  اساســنامهایــن  

ــالی شــورايي هــا کمیســیونمشــترك  ــورخ   ع ــالب فرهنگــی رســید و در جلســه م انق
  .شد تأیید عالی شورايدر  20/10/1373

  
اکبر هاشمی رفسنجانی -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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 مصوب) ص(پیامبر اعظم فناوري -اساسنامه جایزه علمی
 عالی انقالب فرهنگی شوراي 30/3/1391مورخ  714جلسه 

 مقدمه
» جـایزه «که در این اساسـنامه بـه اختصـار    ) ص(پیامبر اعظم  فناوري -جایزه علمی

محوریـت  . در جمهوري اسـالمی ایـران خواهـد بـود     فناوريشود، جایزه عالی  نامیده می
ایـن امـر از   . جهان اسالم است فناوريهاي علم و  اصلی جایزه، شناسایی و معرفی برترین

هاي علمی و فناورانه و اعطاي جایزه به دانشمندان و متخصصین برتر  طریق ارزیابی طرح
نبال ایجـاد فضـایی اسـت    ، این جایزه به دعالوه به. گیرد در سطح جهان اسالم صورت می
 ارایـه در کشورهاي اسالمی حضور یابند و ضـمن   فناوريکه در آن صاحبان و متقاضیان 

باتوجـه  . دستاوردها و نیازهاي خود، زمینه براي تعامل و همکاري بیشتر آنها فراهم شـود 
به اینکه محدوده پوشش این جایزه کلیه کشورهاي اسالمی است، با احتـرام بـه سـاحت    

بـا   -)ص( پیامبر اعظم فناوري -جایزه علمی«، این جایزه، )ص(بی مکرم اسالم مقدس ن
 .نامگذاري شده است Mustafa Prize: عنوان انگلیسی

 و اهداف ها ویژگی -1ماده 
در  فنـاوري در حـوزه علـوم و    افزایی همویژگی اصلی جایزه، افزایش سطح همکاري و 

 .پیشرفته است يها فناوريبر تأکید  سطح کشورهاي اسالمی با
 اي جایزهاهداف اعط -1-1

 ؛ي برتر کشورهاي اسالمیها فناوريشناسایی و معرفی  )الف
 ؛ي برتر مسلمانها فناوريتقدیر از صاحبان دستاوردهاي علمی و  )ب
 ؛ویژه جهان اسالم دانشمندان جهان به فناوريتقویت جایگاه علمی و  )ج
 ؛یسازي براي ایجاد تمدن نوین اسالم زمینه )د
ي براي حرکت جمعی و ایجاد وجدان علمی مشترك در جهان اسالم گذار سیاست )ه
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 .و تقویت جهان اسالم فناوريهاي عرصه  درجهت رفع وابستگی
 :عبارتند ازهاي کالن جایزه  موضوعات و رویکرد -1-2

 ؛در جهان فناوريتالش براي شکستن انحصارگرایی علمی و ) الف
و همگرایی بین کشورهاي اسـالمی در حـوزه علـوم و     افزایی همتشریک مساعی، ) ب

 ؛ي نوینها فناوري
 ؛المللی افزایش نقش کشورهاي اسالمی در معادالت بین) ج
 ؛ایجاد فضاي همکاري و تعامل بین متخصصین و دانشمندان کشورهاي اسالمی) د
تشویق و ترغیب دانشمندان جهان اسالم و مسلمانان سراسر جهان درجهت تولیـد  ) ه

، کـارآفرینی، رفـع نیـاز مـردم و افـزایش ثـروت در جامعـه        فنـاوري رچه بیشتر علـم و  ه
 ؛اسالمی

معرفی جایزه به عنوان یکی از نمادهاي مهم شایستگی و برتـري علمـی در سـطح    ) و
 ؛جهان
 .فناوري، فلسفه علوم و فلسفه فناوريسازي تبیین اسالمی از علم و  نهادینه) ز
 دوره زمانی -1-3

صورت دو ساالنه اسـت و حـداکثر بـه یـک نفـر شـخص        اعطاي جایزه به دوره زمانی
 .شود اعطا می فناوريحقیقی یا حقوقی در هر حوزه علم و 

ي، جـایزه  گـذار  سیاسـت بعد از برگزاري چنـد دوره، بـه تشـخیص شـوراي      -تبصره
 .تواند بصورت ساالنه اعطا گردد می

 ارکان -2ماده 
 .هاي داوران ي، گروهگذار ستسیاشوراي : ارکان جایزه عبارتند از

 يگذار سیاستشوراي  -3ماده 
هاي کالن جایزه را به عهـده   ي جایزه، مسؤولیت تصویب سیاستگذار سیاستشوراي 

 :دارد و اعضاي آن عبارتند از
 ؛جمهوري اسالمی ایران  ریاست فناوريمعاون علمی و : شورا رییس -3-1
انقـالب فرهنگـی بـراي مـدت      عالی شورايپنج نفر اعضاي حقیقی که از سوي  -3-2

 ؛انتخاب مجدد افراد بالمانع است. شوند چهار سال انتخاب می
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وزیر امـور خارجـه؛ وزیـر علـوم، تحقیقـات و      : اعضاي حقوقی ایرانی عبارتند از -3-3
 رییسانقالب فرهنگی؛ عالی شوراي؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دبیر فناوري

 فرهنگسـتان علـوم پزشـکی؛    ریـیس فرهنگسـتان علـوم؛    رییس؛ العالمیه  المصطفی ۀجامع
هاي آموزش و تحقیقات و  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رؤساي کمیسیون رییس

دانشگاه صـنعتی   رییسدانشگاه تهران و  رییسبهداشت، درمان مجلس شوراي اسالمی، 
 ؛شریف
ــد از  -3-4 دو نفــر از رؤســاي نهادهــاي اســالمی  : اعضــاي حقــوقی خــارجی عبارتن
: المللی اسالمی ازجمله اعضاي حقوقی از بین رؤساي نهادهاي بین عنوان بهالمللی که  بین

هـاي   سـازمان همکـاري   فنـاوري  -هاي علمی آکادمی علوم جهان اسالم، کمیته همکاري
سـازمان آموزشـی علمـی و فرهنگـی اسـالمی      ، بانک توسعه اسالمی، )کامستک(اسالمی 

 ریـیس هاي معتبرجهان اسالم با پیشـنهاد   ، دو نفر از رؤساي مسلمان دانشگاه)آیسسکو(
بـراي مـدت یـک دوره     3-3لغایت 1-3ي و تصویب اعضاي بندهاي گذار سیاستشوراي 

 .انتخاب خواهند شد
 ؛انتخاب مجدد هریک از اعضا بالمانع است

 .ي استگذار سیاستپردیس عضو و دبیر شوراي  ريفناورییس پارك  -3-5
جـایزه و ضـوابط    فنـاوري هاي علمـی و   بندي حوزه داخلی، اولویت نامه آیین -هتبصر

 .رسد میي گذار سیاستانتخاب برگزیدگان، به تصویب شوراي 
 نهادهاي نامزدکننده -4ماده 

هـا و   از بـین دانشـگاه  ) حقوقی اشخاص حقیقی و(براي هردوره نهادهاي نامزدکننده 
هـاي علـوم کشـورهاي اسـالمی،      مراکز پژوهشی معتبر کشورهاي اسـالمی، فرهنگسـتان  

المللـی اسـالمی و دانشـمندان برجسـته مسـلمان توسـط        بـین  فناورينهادهاي علمی و 
 .گردند اعالم می ي تعیین وگذار سیاستشوراي 

 داوري -5ماده 
 7جایزه، از یـک گـروه داوران    فناوريي علمی و ها متناسب با هریک از اولویت -5-1

نفره متشکل از متخصصین موضوع از ایران و سایر کشورهاي اسالمی و مسـلمانان سـایر   
 ؛کشورها استفاده خواهدشد
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نفـر از اعضـاي شـوراي     3یـا   ریـیس انتصاب هریک از گروه داوران با پیشنهاد  -5-2
 ؛خواهد بودي گذار سیاستي و تصویب شوراي گذار سیاست

هریک از گروه داوران وظیفه انتخاب و پیشنهاد نامزدهـاي دریافـت جـایزه بـه      -5-3
 .ي را بر عهده دارندگذار سیاستشوراي 

ي توسـط  گـذار  سیاسـت شوراي  رییسضوابط و نظام داوري بنا به پیشنهاد  -تبصره
 .ي تصویب خواهد شدگذار سیاستشوراي 

 دبیرخانه -6ماده 
ي را بـر  گـذار  سیاسـت تصمیمات و اجراي مصوبات شوراي  گیري پیدبیرخانه، وظیفه 

 .عهده دارد
پـردیس و تأییـد    فنـاوري شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد ریـیس پـارك    -تبصره

 .ي خواهد رسیدگذار سیاستي به تصویب شوراي گذار سیاستشوراي  رییس
 زمان برگزاري مراسم -7ماده 

و بـا توجـه بـه     باشـد  مـی ) ص(نظر به اینکه جایزه، مزین به نام پیامبر گرامی اسالم 
 .است) االول ربیع 17الی  12(اهداف جایزه، زمان برگزاري آن، مقارن با هفته وحدت 

 نوع و میزان جایزه -8ماده 
تندیس، لوح تقدیر و هدیه ویژه است که به فرد برگزیده در هر کـدام از  : جایزه شامل

 .گیرد صورت جداگانه تعلق می ، بهفناوريهاي علمی و  اولویت
ي تعیین و گذار سیاستمیزان و نوع هدیه ویژه در هر دوره توسط شوراي  -1تبصره 

 .شود اعالم می
توانـد از مشـارکت و حمایـت سـایر نهادهـاي       ي مـی گذار سیاستشوراي  -2تبصره 

 .ایرانی و اسالمی استفاده نماید
مـورخ   714تبصـره در جلسـه    5مـاده و   9سنامه در یـک مقدمـه،   این اسا -9ماده 

  .انقالب فرهنگی رسید عالی شورايبه تصویب  30/3/1391
  

نژاد محمود احمدي -انقالب فرهنگی عالی شورايرییس جمهور و رییس   
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  المللی فارابی نامه جشنواره بین آیین
جمهوري اسالمی  قانون اساسی 3اصل  4با استعانت از خداوند منان و به استناد بند 

هـاي علمـی، فرهنگـی و     تقویت روح بررسی و تتبـع و ابتکـار در تمـام زمینـه    «مبنی بر 
و با عنایت به جایگـاه ترسـیم   » مراکز تحقیق و تشویق محققان تأسیساسالمی از طریق 

 هاي اقتصادي، در حوزه اي منطقهانداز، به مثابه قدرت اول  شده براي ایران در سند چشم
  :که اقتضاي توجه به اصول زیر را دارد فناوريعلمی و 

و مطالعـات اجتمـاعی و فرهنگـی     علـوم انسـانی  نوسازي فرآیند پژوهش و آموزش  -
  ؛ي در حوزه اجتماعی در سطح جهانیپرداز نظریهبراي ایجاد توانایی 

 اي رشـته  میـان و نیـز علـوم    علوم انسـانی اي شدن پژوهش در  توسعه کیفی و حرفه -
  ؛علوم انسانیمرتبط با 

سـازي، پژوهشـی و    حمایت از انجام مطالعات بنیادي و کاربردي در عرصه فرهنـگ  -
  ؛آموزشی

  ؛شناسی در زمینه ایران اي رشته میانهاي علمی و  حمایت از پژوهش -
  ؛هاي اسالمی، فرهنگی و ادبی کشور شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینش -
شـرایط الزم بـراي تبـادل آراي متفکـران، دانشـمندان، هنرمنـدان و        سـازي  فراهم -

  ؛نهادهاي علمی و فرهنگی جهان اسالم
  ؛ي فرهنگی، هنري و ادبی ایران در جهانها جلوهاهتمام به معرفی  -
زمینه آشنایی محققان ایرانی با دستاوردهاي جدید فرهنگی در جهـان   سازي فراهم -

و بـا همکـاري    فنـاوري نظـر وزیـر علـوم، تحقیقـات و      جشنواره فارابی همـه سـاله زیـر   
هـا و   هـا و حـوزه علمیـه و سـایر مراکـز علمـی و حمایـت دسـتگاه         ، پژوهشگاهها دانشگاه
 شـرح  بـه نامه برگـزاري جشـنواره    آیین. هاي دولتی و غیردولتی برگزار خواهد شد سازمان

  :زیر است
» جشـنواره «نامـه   در ایـن آیـین  که از این پس - المللی فارابی جشنواره بین -1ماده 
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  .شود برگزار می فناوريهمه ساله از سوي وزارت علوم، تحقیقات و  -شود خوانده می
که  باشد می فناوريدبیرخانه دائمی جشنواره در وزارت علوم، تحقیقات و  -1تبصره 

مستقر  فناوريفعالً در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 
  .ستا

  :اهداف برگزاري جشنواره عبارت است از -2ماده 
  ؛اسالمی -علوم انسانیشناسایی و معرفی استعدادهاي برتر در حوزه  -
علـوم  ي جدیـد در حـوزه   هـا  طـرح و  ها روشي برتر و ها نظریهمعرفی و ارایه آثار و  -

  ؛داخلی و خارجیاسالمی در میان اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی و مجامع علمی  -انسانی
در ایـران و جهـان    علـوم انسـانی  ي سـاز  بومیتشویق جهت تولید، تقویت، توسعه و  -
  ؛اسالم
اسـالمی در   -علـوم انسـانی  تمهید شرایط مساعد فرهنگی بـراي توسـعه و تعمیـق     -

کشور جهت ترغیب، تشویق و هدایت استعدادهاي جوان بـه تحصـیل و تحقیـق در ایـن     
  ؛حوزه
در فراینـد   علـوم انسـانی  میت، کـارکرد و نقـش خطیـر و مـؤثر     کمک به تبیین اه -
  ؛هاي مختلف در زمینهملّی  هاي محلی و يگذار سیاستریزي و  برنامه
ها و نیازهاي جامعـه   از طریق شناسایی مسأله علوم انسانیکمک به کاربردي کردن  -

  ؛ایران و جهان اسالم
انتقـادي در متـون و میـراث    ترغیب پژوهشگران براي شناسایی، تصحیح و تحقیق  -

  ؛اسالمی -علمی و فرهنگی ایرانی
بخشی به آگاهی جامعه ایـران و جهـان اسـالم، مخصوصـاً جوانـان بـا        آشناسازي و عمق - 

  .سازي و مدیریت جامعه هاي تولید علم، تمدن در حوزه علوم انسانیدستاوردها و کاربردهاي 
لـی اسـت کـه    لالم و بـین ملّـی   هاي مختلف در سطح جشنواره داراي بخش -3ماده 

ي بنیـادي و کـاربردي اسـتادان،    هـا  طـرح هـاي نوآورانـه و    معطوف بـه معرفـی پـژوهش   
و معارف اسالمی بوده  علوم انسانیهاي  هاي فعال در رشته پژوهشگران و نهادها و سازمان

  .دشو شوراي علمی جشنواره برگزار می تأییدو با ضوابط داوري و دستورالعمل اجرایی مورد 
  :زیر است شرح بهآنها  ارکان برگزاري جشنواره و وظایف -4ماده 
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  ؛رییس -4-1
  ؛يگذار سیاستشوراي  -4-2
  ؛دبیر و دبیرخانه -4-3
  .شوراي علمی -4-4

  .است فناوريترین مقام جشنواره، وزیر علوم، تحقیقات و  رییس و عالی -5ماده 
احکام دبیر، رییس دبیرخانـه و دبیـر و اعضـاي شـوراي علمـی جشـنواره        -1تبصره 

  .شود امضا می فناوريتوسط وزیر علوم، تحقیقات و 
گیـري در   ي و تصـمیم گـذار  سیاسـت ي باالترین رکـن  گذار سیاستشوراي  -6ماده 

  :ي کالن جشنواره است، اعضاي این شورا عبارتند ازها برنامه
  ؛)رییس شورا عنوان به( اوريفنوزیر علوم، تحقیقات و  -1
  ؛)نایب رییس عنوان به( فناوريمعاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و  -2
  فناوري؛معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و  -3
  ؛ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاون فرهنگی معاونت برنامه -4
  ؛یکی از معاونین وزیر ارشاد به انتخاب وزیر -5
  ؛عالی انقالب فرهنگی دبیر شوراي -6
  ؛رییس فرهنگستان علوم -7
  ؛رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی -8
  ؛رییس فرهنگستان هنر -9

  ؛رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم -10
  ؛و مطالعات فرهنگی علوم انسانیرییس پژوهشگاه  -11
  ؛میرییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسال -12
  ؛رییس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -13
  ؛رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی -14
  ؛ه حکمت و فلسفهمؤسسرییس  -15
  ؛رییس جهاد دانشگاهی -16
  ؛رییس سازمان صدا و سیما -17
  ؛شناسی رییس بنیاد ایران -18
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  ؛معاون پژوهشی حوزه علمیه قم -19
  ؛منطقه یونسکویا دفتر ملّی  دبیر کل کمیسیون -20
  ؛سکوساي آی قهطیا دفتر منملّی  دبیر کل کمیسیون -21
  ؛المللی خوارزمی دبیر جشنواره بین -22
  ؛ریزي کشور معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه -23
و  علـوم انسـانی  سه تا پـنج تـن از اسـتادان برجسـته و صـاحب نـام در حـوزه         -24

  .شوراي انقالب فرهنگی تأییداجتماعی به پیشنهاد وزیر علوم و 
اکثریـت نسـبی اعضـاي حاضـر     رأي  ي بـا گذار سیاستتصمیمات شوراي  -1تبصره 

  .یابد میرسمیت 
نباشـد او نیـز بـه     الـذکر  فـوق دبیر جشنواره از میـان افـراد    که درصورتی -2تبصره 

  .شود ي منصوب میگذار سیاستعضویت شوراي 
ضوابط مربوط به نوع عضویت در شورا، نحوه تشکیل و اداره جلسـات، در   -3تبصره 

  .خواهد رسید تصویب بهنامه داخلی شورا تعریف و  آیین
  :ي عبارت است ازگذار سیاستوظایف و اختیارات شوراي  -7ماده 

  ؛ي ساالنه جشنوارهها برنامهتصویب نهایی  -1
  ؛تعیین نوع و میزان جوایز -2
  ؛هاي علمی جشنواره بندي تعیین گروه -3
  .ي علمی جشنوارهها گروهتعیین رؤساي  -4

؛ در هـر دوره بـه ایـن    فناوريدبیر جشنواره با حکم وزیر علوم، تحقیقات و  -8ماده 
  .باشد می دار عهدهشود و مدیریت کلیه امور اجرایی جشنواره را  سمت منصوب می

رییس دبیرخانه و دبیر شوراي علمی جشنواره به پیشنهاد دبیر جشـنواره   -1تبصره 
  .شوند میتعیین  فناوريو با حکم وزیر علوم، تحقیقات و 

ي علمـی هـر گـروه، در هـر دوره بـا معرفـی دبیرخانـه        هـا  کمیتهاعضاي  -2تبصره 
  .شوند میجشنواره با مشورت رییس گروه و حکم دبیر جشنواره تعیین 

دیر اجرایی جشنواره با معرفی رییس دبیرخانه و حکـم دبیـر جشـنواره    م -3تبصره 
  .شود تعیین می
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شوراي علمی جشنواره، باالترین مرجع علمی جشنواره است که اعضـاي آن   -9ماده 
؛ شـوند  مـی انتخـاب   فنـاوري با معرفی دبیرخانه جشنواره و حکم وزیر علوم، تحقیقـات و  

  :اعضاي این شورا عبارتند از
  ؛جشنواره دبیر -1
  ؛رییس دبیرخانه جشنواره -2
  ؛دبیر شوراي علمی جشنواره -3
  ؛ي علمی جشنوارهها گروه رؤساي -4
  .داخل و یا خارج کشور علوم انسانیسه تا پنج نفر از استادان برگزیده  -5

بـراي  آنهـا   و انتصـاب  شـوند  مـی اعضاي شوراي براي یـک دوره انتخـاب    -1تبصره 
  .استي بعدي بالمانع ها دوره

  :وظایف و اختیارات شوراي علمی عبارت است از -10ماده 
  ؛ي مختلف جشنوارهها برنامههاي مربوط به  نامه تصویب آیین -1
  ؛هاي داوري جشنواره نامه تصویب آیین -2
  ؛فرایند داوري تأیید -3
  .تعیین برگزیدگان نهایی جشنواره -4

که متناسـب بـا آثـار     باشند میزیر  شرح بهجشنواره  علوم انسانیي ها گروه -11ماده 
  :شوند میارسالی در دبیرخانه فعال 

  ؛زبان و ادبیات -1
  ؛شناسی تاریخ، جغرافیا و باستان -2
  ؛علوم اجتماعی و علوم ارتباطات -3
  ؛اي منطقهالملل و مطالعات  ، روابط بینسیاسی علوم -4
  ؛علوم اقتصادي، مدیریت و حسابداري -5
  ؛حقوق -6
  ؛شناسی و رفتاري علوم تربیتی، روان -7
  ؛فلسفه، کالم، اخالق، ادیان و عرفان -8
  ؛فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث -9
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  ؛شناسی مطالعات هنر و زیبایی -10
  .داري و کتاب رسانی اطالعاطالعات،  فناوري -11

ي امکـان کـم یـا زیـاد شـدن      گـذار  سیاستدر هر دوره با تصویب شوراي  -1تبصره 
  .ي علمی وجود داردها گروه

نفـر عضـو اسـت کـه از میـان       7یـا   5هر گروه داراي یک کمیته علمی با  -12ماده 
استادان و محققان برجسته به پیشنهاد دبیرخانه و با مشورت رییس گروه و با حکم دبیر 

  :ي علمی عبارتست ازها گروهوظایف . شوند میجشنواره منصوب 
  ؛پاالیش اولیه آثار واصله به گروه -1
  ؛هاي ویژه ارزیابی سازي کاربرگ بررسی و نهایی -2
  ؛مشارکت و نظارت بر فرآیند ارزیابی آثار گروه -3
  ؛معرفی اسامی محققان داخلی و خارجی مرتبط با حوزه گروه جهت دریافت آثار ایشان - 4
  .شنوارهمعرفی آثار برگزیده گروه جهت طرح در شوراي علمی ج -5

هـاي   نامه توسط آیین ها گروهفرآیند داوري، ضوابط داخلی و نحوه فعالیت  -1تبصره 
  .خواهد رسید تصویب بهمستقل تعریف و 

  .د اعضاي موعد یا وابسته داشته باشدتوان میهر گروه  -2تبصره 
 عنوان بههر گروه حداکثر سه اثر در بخش اصلی و یک اثر در بخش جوان  -13ماده 

  .برگزیده معرفی خواهد کرد
  .شوند میبرگزیدگان خارجی جزو سهمیه گروه محسوب ن -1تبصره 
کمتـر از تعـداد    تـوان  مـی در صورت عدم کسـب نصـاب الزم، هـر گـروه      -2تبصره 

  .اي نداشته باشد بینی، اثر معرفی کند یا اصالً برگزیده پیش
ه جـاي آثـار برگزیـده،    د بتوان میهر گروه  2در صورت موضوعیت تبصره  -3تبصره 

 کننـد  مـی آثار شایسته تقدیر، جایزه نقدي را دریافت ن. آثار شایسته تقدیر را معرفی کند
  .اما از سایر امتیازات برخوردارند

و اسالمی است کـه ممکـن    علوم انسانیموضوع جشنواره، تحقیقات حوزه  -14ماده 
  .ارایه شودمنتشر نشده، پایان نامه یا هر قالب دیگري  صورت بهاست 

است که مهمتـرین ویژگـی   » تحقیق علمی«شاخص سنجش آثار، اطالق  -1تبصره 
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  .آن نوآوري یا ارایه نظریه است
  .شود هاي اسالم و ایران پذیرفته می در حوزهصرفاً  خارجی کنندگان شرکتآثار  - 2تبصره 

و آنهـا   سـازي  هاي جشنواره که متناسب با شرایط، امکان فعال سایر بخش -15ماده 
  :ارایه جوایز به برگزیدگان وجود دارد، عبارتند از

  ؛...و انتخاب برگزیدگان در حوزه تصحیح انتقادي آثار ماندگار تاریخی، ادبی، فلسفی  - 
  ؛يپرداز نظریههاي  حمایت از کرسی هیأتبرجسته با معرفی  پرداز نظریهانتخاب  -
  ؛حوزه اهداف جشنوارهانتخاب ترجمه یا مترجم برتر و تأثیرگذار در  -
  ؛علوم انسانیکسوت  انتخاب پژوهشگر پیش -
امـا   انـد  شـده که اگرچه مرحوم  علوم انسانیي پیشرو در حوزه ها شخصیتانتخاب  -

  ؛ي ایشان قابل توجه استها فعالیتهمچنان آثار و 
  ؛انتخاب مفاخر پروژه برجسته -
  ؛انتخاب مدیر پژوهش برتر -
  ؛فعال و تأثیرگذار در حوزه اهداف جشنوارهانتخاب مراکز تحقیقاتی  -
  .نامه علمی پژوهشی برتر انتخاب فصل -

هاي مربوط به این مـاده بصـورت جداگانـه تهیـه و توسـط       نامه کلیه آیین -1تبصره 
  .شوراي علمی جشنواره تصویب خواهد شد

گـردد، بخـش جـوان     برگزار می» جوان«و » اصلی«جشنواره در دو بخش  -16ماده 
  .شود سال سن را شامل می 35جشنواره، پژوهشگران کمتر از 

ي جشنواره موجب برخـورداري از کلیـه   ها برنامهکسب رتبه در هر یک از  -17ماده 
ژه ویــ فنـاوري هــا و مصـوبات وزارت علـوم، تحقیقـات و     نامـه  امتیـازات موجـود در آیـین   

  .المللی خواهد بود ي بینها جشنواره
 فنـاوري نامه، شوراي معاونان وزارت علوم، تحقیقات و  با تصویب این آیین -1تبصره 

امتیـازات مـذکور در مصـوبات وزارت     ياي ترتیبـات اعطـا   یا معاون مربوط طی بخشنامه
  .د ساختبراي کسب کنندگان رتبه در جشنواره را فراهم خواه فناوريعلوم، تحقیقات و 

عالوه بر امتیازات منـدرج در ایـن مـاده، جـوایز مـالی نیـز بـراي مراکـز          -2تبصره 
شـود   در نظر گرفته مـی  اند شدهپژوهشی و پژوهشگرانی که موفق به کسب رتبه و امتیاز 
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  .ي خواهد رسیدگذار سیاستشوراي  تصویب بهکه میزان آن هر سال 
درجه پژوهشگر ممتـاز، پژوهشـگر    ترتیب بهبه نفرات اول تا سوم هر گروه از جشنواره 

  .شود برجسته و پژوهشگر نمونه اعطا می
هاي تقـدیر از برگزیـدگان جشـنواره توسـط ریاسـت محتـرم        جوایز و لوح -18ماده 

  .شود جمهوري اسالمی ایران امضا و اعطا می
اي شود باید به امض ها که به این مناسبت اعطا می لوح تقدیر سایر سازمان -1تبصره 

  .آن نیز برسد مسؤولدبیر جشنواره یا یکی از مقامات 
ي هـا  سـال در نخستین دوره جشنواره محدودیت زمانی براي ارسـال آثـار    -19ماده 

  .قبل وجود ندارد
شرکت کنند که حداکثر تا ده سـال   ندتوان میتا سه دوره بعد، فقط آثاري  -1تبصره 

  .قبل از جشنواره تحقیق و عرضه شده باشند
ی فـارابی  المللـ  بـین ي جشـنواره  هـا  گـروه افرادي که در یکی از شوراها و  -2تبصره 

دبیر، رییس دبیرخانه و دبیر شـوراي علمـی در یکـی از     عنوان بهعضویت داشته باشند یا 
  .ي بعد شرکت کنندها دورهدر یکی از  ندتوان میاند،  ي جشنواره انجام وظیفه کردهها دوره

د براي دو سال پیاپی برگزیده شود ولی انتخاب توان مینهیچ پژوهشگري  -3تبصره 
  .متناوب ایراد ندارد صورت بهپژوهشگر 

، انـد  شدهمشارکت مجدد آثاري که در دوره قبل شرکت کرده و پذیرفته ن -4تبصره 
  .بالمانع است

نامـه و مقـررات جدیـدي     چنانچه در آینـده، تـدوین دسـتورالعمل، آیـین     -20ماده 
ي یـا شـوراي علمـی    گـذار  سیاسـت ضرورت یابد، این امر با پیشنهاد دبیرخانه به شوراي 

  .انجام خواهد شد
 تصـویب  بـه  23/10/1386تبصره در تاریخ  25ماده و  21نامه در  این آیین -21ماده 

  1.المللی فارابی رسید ه بیني جشنوارگذار سیاستنهایی شوراي 
   

                                                                                                                                               
 .وزیر علوم، تحقیقات و فناوري است 6المللی فارابی برابر ماده  گذاري جشنواره بین رییس شوراي سیاست - 1
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